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Οι καναδικές επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πιστεύουν ότι η τρέχουσα εποχή του υψηλού πληθωρισμού 
θα παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι ήλπιζαν προηγουμένως, σύμφωνα με δύο 
έρευνες της Τράπεζας του Καναδά που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.
Οι δύο εκθέσεις - γνωστές ως Business Outlook Survey και Canadian Survey of Consumer Expec-

tations - είναι το αποτέλεσμα της τριμηνιαίας δημοσκόπησης της κεντρικής τράπεζας σε καναδικές 
επιχειρήσεις και καταναλωτές για τις προοπτικές τους σχετικά με το τι συμβαίνει στην οικονομία του 
Καναδά.
Αν και τα ευρήματα διέφεραν σε ορισμένα σημεία, το κυρίαρχο θέμα και των δύο ήταν ο πληθωρισμός 

και ο αντίκτυπος που έχει στις αγορές και τις πωλήσεις, στις προσλήψεις και τις απολύσεις.
Το κύριο συμπέρασμα από την έρευνα για τις επιχειρήσεις ήταν ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις 

βλέπουν υψηλότερες πωλήσεις από ό,τι έβλεπαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς η 

Ο υψηλός πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει 
υποστηρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις 

σε 2 έρευνες της Τράπεζας του Καναδά

Νάστε όλοι εκεί
Τα 3 νησιά που προτείνει και αποθεώνει 

το National Geographic για διακοπές
Οι Κυκλάδες αλλά και τα Δωδεκάνησα συνεχίζουν να 

έχουν ανοδική πορεία στη μάχη του τουρισμού και το κάθε 
αφιέρωμα αυτή την περίοδο προκαλεί ικανοποίηση. Το 
National Geographic κάνει τις δικές του προτάσεις…
Η Αστυπάλαια, η Νάξος και η Ίος βρίσκονται στον πράσινο 

κατάλογο Ελληνικών προορισμών του Ισπανόφωνου 
National Geographic που φέρει τον τίτλο “τα νησιά που 
θέλουν να είναι ελεύθερα”. Σύμφωνα με το περιοδικό, η 
Αστυπάλαια, η Νάξος και η Ίος είναι τρία παραδείγματα 
νησιών που παρά την ασύγκριτη ομορφιά τους, 
αντιστέκονται στις «σειρήνες» του μαζικού τουρισμού.
Σχετικά με την Αστυπάλαια, το μέσο αναφέρει πως οι 

1.300 κάτοικοι του μικρού πανέμορφου νησιού μαζί με 
τον Δήμο αποδεικνύουν πως ο «πράσινος» τρόπος ζωής 
είναι εφικτός. Οι παραδοσιακές δημόσιες συγκοινωνίες 
και τα ιδιωτικά οχήματα έχουν αρχίσει να αντικαθίστανται 
από ηλεκτρικές μονάδες, το δίκτυο των σταθμών φόρτισης 
επεκτείνεται και ήδη λειτουργεί υπηρεσία e-car sharing.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΡΟΝΤΟ  8-9-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 
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Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

Για να αγαπήσουν και 
τα παιδιά μας αυτά 
που τόσο αγαπήσαμε 
και εμείς! 
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και 
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο

Για να αγαπήσουν και 

που τόσο αγαπήσαμε 
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Συμπληρώσαμε 40 χρόνια στην υπηρεσία του Ελληνισμού. Είμαστε 
ένα από τα πρώτα ελληνικά φαρμακεία του Τορόντο. Χάρη στην 
προτίμησή σας και την αγάπη σας ξεχωρίσαμε. Γίναμε ένα από τα 
πιο δημοφιλή φαρμακεία. Το χρωστάμε σε σας. Σας ευχαριστούμε 
θερμά και σας προσκαλούμε κι αυτή τη χρονιά να συνεχίσετε να 
μας επισκέπτεσθε διότι θα έχουμε στο άμεσο μέλλον.... εκπλήξεις!!! 
Διαθέτουμε ειδικευμένο προσωπικό. Δε χρεώνουμε τα $2.00 για 
τους συνταξιούχους.  Διαθέτουμε τα πιο πολλά εμβόλια που 
κυκλοφορούν.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣTΟΥΜΕ!

PAPE
DRUG MART

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ανοικτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9πμ-6μμ

Σάββατο 9πμ - 2μμ
Διευθυντής/Ιδιοκτήτης Θεοφάνης Χαλκούσης

• Εκτελούμε συνταγές παντός είδους
• Δεχόμαστε όλες τις ασφάλειες
• Εχουμε μεγάλη ποικιλία σε βιταμίνες

• Πιεσόμετρα ηλεκτρονικά
• Είδη για διαβητικούς
• Ηλεκτρικοί μετρητές για ζάχαρο

416.461.3581
email:  751papedrugmart@gmail.com

751 Pape Avenue, Toronto ON M4K 3T1
Δίπλα στο Pape Subway

THE 1ST ANNUAL UPTOWN MEDITERRANEAN FEST
July 16, 2022 |11am - 11pm

MEMORIAL PARK, 2 PARK DRIVE, STOUFFVILLE, ON
FREE OUTDOOR FESTIVAL

LIVE MUSIC | MEDITERRANEAN FOOD AND DRINKS | RETAIL VENDORS 
 KIDZ ZONE | DANCE PERFORMANCES | CONTEST GIVEAWAYS AND MORE

wwwww.stouffvillefest.ca

ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

οικονομική δραστηριότητα επιστρέφει 
σε κάποιο είδος κανονικότητας. Όμως, 
η ζήτηση εξακολουθεί να ξεπερνά 
την προσφορά σε όλους σχεδόν τους 
τύπους επιχειρήσεων, γεγονός που 
αποτελεί παράγοντα και συντελεστή 
του υψηλού πληθωρισμού που μαστί-
ζει σήμερα την οικονομία.
Σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχει-

ρήσεων δήλωσαν στην κεντρική 
τράπεζα ότι διαπιστώνουν ελλείψεις 
εργατικού δυναμικού. Σχεδόν οι μισές 
- 43% - δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν 
συμφόρηση στις αλυσίδες εφοδιασμού 
τους και ότι η επίλυσή της διαρκεί 
περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν 
προηγουμένως.
Οι επιχειρήσεις αναμένουν ότι το 

ποσοστό πληθωρισμού στον Καναδά 
θα εξακολουθεί να είναι πάνω από 
πέντε τοις εκατό σε ένα χρόνο από 
τώρα και ακόμα πάνω από τέσσερα 

τοις εκατό σε δύο χρόνια. Αλλά σε 
πέντε χρόνια από τώρα, σύμφωνα με 
την έρευνα, αναμένουν ότι το ποσοστό 
πληθωρισμού θα επανέλθει εντός 
του εύρους που στοχεύει η κεντρική 
τράπεζα, μεταξύ ενός και τριών τοις 
εκατό.
Παρόμοια ήταν η ιστορία και στην 

πλευρά των καταναλωτών. Οι 
μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον 
πληθωρισμό αυξήθηκαν από 3,2% 
σε 4%, ενώ οι βραχυπρόθεσμες 
προσδοκίες αυξήθηκαν σε 6,8%, από 
5,1% το προηγούμενο τρίμηνο.
“Οι καταναλωτές έλαβαν σαφώς 

υπόψη τους τις πρόσφατες δημοσιεύ-
σεις [του δείκτη τιμών καταναλωτή] και 
τις υψηλές τιμές των τροφίμων και της 
βενζίνης”, δήλωσαν οι οικονομολόγοι 
της CIBC Andrew Grantham και Karyne 
Charbonneau σχετικά με τα στοιχεία. 
“Η αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη 
του πληθωρισμού έχει αυξηθεί”.

Οι μισθοί θα αυξηθούν

Στο μέτωπο της απασχόλησης, κατά 
μέσο όρο, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 
αναμένουν ότι το κόστος εργασίας 
τους θα αυξηθεί κατά 5,8% φέτος.
Αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από 

την αύξηση των μισθών κατά δύο τοις 
εκατό που οι καταναλωτές δήλωσαν 
στην τράπεζα ότι αναμένουν.

Οι Καναδοί επιχειρηματίες 
αναμένουν ότι οι μισθοί 

θα αυξηθούν κατά μέσο όρο 
κατά 5,8%

“Οι εργαζόμενοι δεν αναμένουν 
ότι τα μισθολογικά τους κέρδη θα 
συμβαδίσουν με τον πληθωρισμό”, 
δήλωσε η τράπεζα, προσθέτοντας 
ότι όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό 
τομέα πιστεύουν ότι οι μισθοί τους θα 
αυξηθούν φέτος κατά περισσότερο 

από ό,τι όσοι εργάζονται στον δημόσιο 
τομέα.
Ο οικονομολόγος Leslie Preston της 

TD Bank δήλωσε ότι η έρευνα δείχνει 
πόσο μεγάλη ανησυχία προκαλεί ο 
πληθωρισμός στο μυαλό των απλών 
καταναλωτών.
“Αυτή η έρευνα δείχνει ότι οι 

καταναλωτικές δαπάνες σε πραγμα-
τικούς όρους είναι πιθανό να 
επιβραδυνθούν τους επόμενους 
μήνες, καθώς οι μισθοί δεν μπορούν 
να συμβαδίσουν με τον πληθωρισμό 
και τα νοικοκυριά αναγκάζονται ήδη 
να κάνουν οικονομία”, δήλωσε η ίδια, 
προσθέτοντας ότι οι προσδοκίες για 
υψηλό πληθωρισμό που θα έρθει 
“είναι πηγή ανησυχίας ιδίως για τους 
καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα, οι 
οποίοι προσαρμόζονται στον υψηλό 
πληθωρισμό περικόπτοντας δαπάνες, 
αναβάλλοντας σημαντικές αγορές, 
αναζητώντας συχνότερα εκπτώσεις 
και αγοράζοντας πιο προσιτά είδη”.

Ο υψηλός πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει 
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ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

Σύμφωνα με το άρθρο, ο Δήμος Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων έχει κάνει σαφή την πρόθεση του για 
αλλαγή «πλώρης» προς τις εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, όπως την πεζοπορία και την ποδηλασία.

Το νησί της Αριάδνης είναι ευλογημένο με μία 
εντυπωσιακή ακτογραμμή, εύφορες και φωτεινές 
κοιλάδες, ιστορικά μνημεία και ένα «μυθικό» βουνό, 
το όρος Ζας. Τέλος τονίζεται πως ο Δήμος Ιητών έχει 
κάνει πολλά βήματα μπροστά για την εξοικονόμηση 
του πιο πολύτιμου αγαθού στα Ελληνικά νησιά, του 
νερού. Πρόσφατα το μαγευτικό νησί του Ομήρου 
απέσπασε βραβείο για την «έξυπνη» διαχείριση 
των υδατικών πόρων, ενώ ολοκληρώθηκε μεγάλο 
πρόγραμμα φυτεύσεων νέων δέντρων και 
ανθοφόρων φυτών.

«Στην Ίο σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα με άξονα 
το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις ειδικές μορφές 
τουρισμού, ώστε μαζί με τις παραλίες, τη διασκέδαση 
και τη γαστρονομία να αποτελέσουμε ένα πρότυπο 
προορισμού με πολλές γοητευτικές αντιθέσεις», 
δηλώνει ο δήμαρχος Ιητών, Γκίκας Γκίκας.

«Η Αστυπάλαια εξελίσσεται διαρκώς σε μια 
συνδυαστική ταξιδιωτική εμπειρία αειφορίας και 
αυθεντικότητας που έχει δώσει νέα ταυτότητα και 
ώθηση στην πεταλούδα του Αιγαίου», επισημαίνει ο 
δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας.

«Το αφήγημα μας για τη Νάξο, ως το μοναδικό νησί 
των Κυκλάδων με τόσο μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων, εντυπωσιάζει, με τις τουριστικές 
ροές να συντηρούνται και μετά τον Αύγουστο», 
εξηγεί ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

newsit.gr

Τα 3 νησιά που 
προτείνει και 
αποθεώνει 

το National Geo-
graphic για διακοπές
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ΣΕ ΚΑΛΑ ΧΕΡΙΑ. ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
                  = ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East
 Unit 26
(289) 316-0568
margaronis@allstate.ca

R

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Εμπορικό σήμα    που χρησιμοποιείται υπό την άδεια της Ασφαλιστικής AllstateR

Καλέστε 
πρώτα την

allstate

• αυτοκινήτου • οικίας 
• ζωής • ταξιδιωτική

  

 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟIΝΟΤΗΣ ΜIΣΣIΣΣΑΓΚΑ 

 
Α Ν Α Κ Ο I Ν Ω Σ Η 

 
Φέρεται εις γvώσιv τoυ Ελληvισμoύ Τoρόvτo, Μισσισσάγκας και περιχώρωv, ότι τo 
ΠΑΝΗΓΥΡI τoυ Πρoφήτη Ηλία θα αρχίσει Παρασκευή 15 Ioυλίoυ τo βράδυ και θα 
συvεχισθεί ως τηv Kυριακή βράδυ 17 Ioυλίoυ.   
 
Παρασκευή: 6pm – 12am   -----   Σαββάτο: 5pm -- 1am  -----   Κυριακή: 5pm -- 
10pm 
 

 

Είσοδος ελευθέρα        /   Free Admission Friday & Sunday 
   $10 /  Saturday Admission fee $10  

 
Φέτoς και πάλι τo παvηγύρι μας θα γίvει έξω στov άvετo και ευρύχωρo περίβoλo τoυ κτιρίoυ 
της Κoιvότητάς μας.  Θα σας διασκεδάσει  περίφημη ορχήστρα <<Oλα>> και  <<Alpha 
Entertainment>>, και θα γευθείτε τ vόστιμo και καλoψιμέvo κo. Επίσης στη 
διάθεσή σας θα είvαι σoυβλάκια, γύρoς, τυρόπιτες, σπαvακόπιτες, λoυκoυμάδες, σαλατικά, 
διάφoρες voστιμιές και γλυκίσματα καθώς και καφέ, oύζo και τσίπoυρo από τo κoιvoτικό μας 
καφεvείo.  Είστε όλoι πρoσκεκλημέvoι στo Παvηγύρι τoυ Πρoφήτη Ηλία πoυ βρίσκεται στo 
1785 Matheson Blvd, Mississauga (one block north of Eglinton and one block east of Dixie). 
 

AKOLOUQIES THS EKKLHSIAS 
 
Με τηv ευκαιρία της Εoρτής τoυ πρoστάτη αγίoυ τoυ Iερoύ Ναoύ της Κoιvότητάς μας, τoυ 
Πρoφήτη Ηλία, θα τελεστεί ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡIΝΟΣ χoρoστατoύvτoς τoυ 
Σεβασμιωτάτo  μας κ. Σωτηρίoυ τηv παραμovή της εoρτής,  19 
Ioυλίoυ, στις 6:30-8:00 τo βράδυ με τηv συμμετoχή Iερέωv άλλωv κoιvoτήτωv και 
εκκλησιών.  Ανήμερα της εορτής,  20 Ioυλίoυ, θα τελεστεί ΑΡΧIΕΡΑΤIΚΗ ΘΕIΑ 
ΛΕIΤΟΥΡΓIΑ με τov  μας από 9 μέχρι 11:30 το πρωϊ.   
            
 (Banquet Hall)    
 
 

Για περισσότερες πληρoφoρίες παρακαλoύμε τηλεφωvήστε (905)238-9491. 
 
Ο Πρoφήτης Ηλίας vα σας ευλoγεί. 
 



5 ΙΟΥΛΙΟΥ 20228 εεβδομάδα Greek Weekly News

Ω στόσο, αυτό το ξεκάθαρο καθεστώς των 
ελληνικών νησιών (που αναλύεται με 
εξαιρετικό τρόπο, μεταξύ και άλλων, σε 
άρθρο του Θεόδωρου Κατσούφρου) δεν 
αποτελεί ασπίδα για την Ελλά-
δα και δεν δικαιολογεί την ανο-
χή των Ελλήνων αρμοδίων, 

απέναντι στις καθημερινές πια, πολύπλευρες και 
όχι μόνο λεκτικές, απειλές, προσβολές, ύβρεις και 
παραβιάσεις της εθνικής μας κυριαρχίας, από τους 
Τούρκους. Οι Τούρκοι, δυστυχώς, σε αντίθεση με 
εμάς που λειτουργούμε ως “πυροσβέστες”, κερδί-
ζουν πόντους διότι έχουν μακροχρόνια στρατηγική 
για όλα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν και τα 
προωθούν απαρέγκλιτα και σε κάθε ευκαιρία. 
Από την πλευρά μας, μάς ικανοποιούν κρίσεις που 
μόνιμα αποδεικνύονται αβάσιμες, όπως, ότι δήθεν 
ο Ερντογάν έχει απομονωθεί, ότι δήθεν έχει προ-
καλέσει την μήνι των συμμάχων μας, ότι δήθεν οι 
πολιτικές του θα στραφούν εναντίον του και άλλες 
φαιδρότητες. Παράλληλα, αδυνατούμε να κατανοή-
σουμε ότι, με την ανεκτική συμπεριφορά μας απέ-
ναντι στις τουρκικές απειλές, ενθαρρύνουμε τη 
Δύση να επιλέγει εκφάνσεις  αδιαφορίας, τις ο-
ποίες συγκαλύπτει με κενού περιεχομένου δηλώ-
σεις. 
Αυτές οι ανεπίτρεπτες δηλώσεις της Δύσης, που εμείς αφε-
λώς εκλαμβάνουμε ως δήθεν συμπαράστασή της προς εμάς, 
ως δήθεν πρόθεση επιβολής τιμωρητικής πολιτικής εναντίον 
της Τουρκίας, αρκούν για να εφησυχάζουμε, αλλά και για να 
θριαμβολογούμε με τις σχετικές διαβεβαιώσεις του Τύπου. 
Που φεύ αποδεικνύεται έτσι το βάσιμο της κατρακύλας του 
βαθμού ελευθερίας των ελληνικών ΜΜΕ, στη διεθνή κατάτα-
ξη. 

Οι επιτυχίες των Τούρκων 
Η Δύση επιδεικνύει ακραίας μορφής ανοχές, απέναντι στις 
τουρκικές απειλές, στους εκβιασμούς, στις μη σύννομες ενέρ-
γειες, στις επιθέσεις και στις εισβολές εναντίον κυρίαρχων 
κρατών. Αυτά τα πολλαπλά μέτρα και σταθμά αποτελούν 
απτές αποδείξεις της παρακμής, που έχει διαβρώσει τις βασι-
κές δυτικές αξίες, έτσι που να είναι εκτός πραγματικότητας η 
επίκληση της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, 
αλλά και της αξιοπιστίας των ΜΜΕ, που ρέπουν ολοένα σε 
μεγαλύτερο βαθμό στη διάδοση ψευδών ειδήσεων. 
Αυτό είναι το περιβάλλον του Διεθνούς Δικαίου, το οποίο 
εκμεταλλεύεται στο έπακρον ο κ. Ερντογάν. Σε αυτό το βαθιά 
διαβρωμένο διεθνές περιβάλλον, η επαναλαμβανόμενη δια-
στρέβλωση γεγονότων, αλλά και ιστορίας, εφόσον δεν ανα-
χαιτίζεται αποφασιστικά, έχει κάθε πιθανότητα να καταλήξει, 
σε καθολική αποδοχή της. 
Με τα τουρκικά μυθεύματα, βέβαια, πείθονται όσοι θέλουν να 
πειστούν, είτε επειδή, έχουν άλλα σοβαρότερα θέματα να 
επιλύσουν. Είτε επειδή οι Τούρκοι φωνάζουν, απειλούν, ε-
κβιάζουν και δεν είναι διόλου τα “καλά παιδιά” της ευρωπαϊ-
κής και διεθνούς σκηνής. Δηλαδή, δεν ανήκουν σε εκείνη την 
κατηγορία, στην οποία εμείς οι Έλληνες διαπρέπουμε, ως οι 
“καλύτεροι μαθητές της ΕΕ”. Δεν είναι, δηλαδή, όπως θεω-
ρούνται οι Έλληνες “δεδομένοι”. Δεν λένε συνεχώς ναι, αλλά 

προτιμούν τα όχι. 
Οι Τούρκοι επιβάλλουν με νύχια και δόντια, το εθνι-
κό τους συμφέρον πάνω από το οποιοδήποτε υπε-
ρεθνικό. Και έτσι η διεθνής κοινότητα φοβάται και 
υπολογίζει τις αντιδράσεις τους. Και έτσι οι Τούρκοι 
έχουν κατοχυρώσει επιφανή θέση μέσα σε αυτήν. 
Και έτσι, εχθροί και φίλοι τους θεωρούν χρήσιμους 
για διαπραγματεύσεις, για σύναψη συμφωνιών, με 
το αζημίωτο πάντοτε και πάνω από όλα τους υπο-
λογίζουν. Και έτσι έχουν  καταφέρει οι Τούρκοι να 
εξασφαλίσουν την εκ των προτέρων καλή  διάθεση 
της Δύσης που πορεύεται “με τα τουρκικά νερά”. 

Ασήμαντη διεθνώς η 
Ελλάδα 
Υποστηρίζεται, συνήθως, όταν γίνονται αυτής της μορφής 
αντιπαραθέσεις ότι η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, κατέχει 

σημαντική θέση στο ΝΑΤΟ και συνεπώς είναι λάθος να  συ-
γκρίνεται  με τη μικρή Ελλάδα. Υπάρχουν, ασφαλώς, διαφο-
ρές που όμως σε καμιά περίπτωση δεν εξηγούν τη δική μας 
διεθνή ασημαντότητα, που οφείλεται δυστυχώς εξ’ ολοκλή-
ρου στην απελπιστικά υποτελή συμπεριφορά μας. Διότι, υ-
πάρχουν πολλές μικρές χώρες και όχι, αναγκαστικά, ιδιαίτερα 
προηγμένες και όχι με τόσο πλούσια “δώρα” γεωγραφικής 
θέσης, που κατορθώνουν με την εθνικά υπερήφανη συμπερι-
φορά τους, να είναι υπαρκτές και υπολογίσιμες στη διεθνή 
σκακιέρα. 
Σχετική με την ανύπαρκτη διεθνή θέση της Ελλάδας, που φευ 
η ίδια επέλεξε, είναι και η δύσκολα κατανοητή ικανοποίηση 
του πρωθυπουργού μας, που απορρέει από τις κενές περιε-
χομένου, αμήχανες, χλιαρές, του τύπου “φύγε κακό από τα 
μάτια μου” δηλώσεις της ΕΕ,  ως απάντηση στις σαφείς, αλ-
λά και παντελώς αβάσιμες, τουρκικές απειλές εναντίον μας. 
Αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας των νησιών μας, τα 
οποία διατηρούμε δήθεν σε παράνομο καθεστώς, δηλώσεις 
εξάντλησης της υπομονής της Τουρκίας, επί 100 χρόνια 
(καθώς το εθνικό της συμφέρον επιβάλλει τώρα επίλυση του 
θέματος) αφήγημα περί Τουρκίας, που δεν είναι αυτή η μικρή 
Τουρκία που εμφανίζεται, αλλά πολύ μεγαλύτερη κ.ά. 
Και σε πείσμα όλων αυτών των φανταστικών, των ανυπόστα-
των, των υβριστικών, των τρομακτικών εναντίον της χώρας 
μας δηλώσεων, ο πρωθυπουργός εμφανίζε-
ται  ικανοποιημένος, από κοινού και με τα συστημικά ΜΜΕ. 
Του αρκούν οι κατά καιρούς αδιευκρίνιστου περιεχομένου 
δηλώσεις της Τουρκίας, που σπεύδουν να βαφτιστούν ως 
δήθεν ευνοϊκές για εμάς, ως έχοντας δήθεν περιορίσει την 
συνήθη επιθετικότητα εναντίον μας. Δεν διερωτήθηκε ο πρω-
θυπουργός γιατί η Δύση, αν πράγματι είναι μαζί μας και ενα-
ντίον του Ερντογάν, δεν του επιβάλλει κυρώσεις για την, α-
ναμφίβολα, εναντίον του Διεθνούς Δικαίου συμπεριφορά του. 

Δεν σκέφθηκε ο πρωθυπουργός, ότι το βέτο, από το οποίο η 
Ελλάδα απείχε επί περίπου 50 χρόνια, ήταν τώρα απαραίτη-
το να επιβληθεί. Δεν έκρινε επιβεβλημένο, ο πρωθυπουργός 
μας, να διεθνοποιήσει την εντελώς διαφορετική στάση της ΕΕ 
απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, 
από την αντίστοιχη χλιαρή ή ανύπαρκτη, με την οποία αντιμε-
τωπίζει την παντοιοτρόπως αναγγελόμενη εισβολή της Τουρ-
κίας εναντίον της Ελλάδας. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για 
τη  συνεχιζόμενη και επεκτεινόμενη εισβολή της Τουρκίας 
στην Κύπρο. 

Η πανωλεθρία στη Μαδρίτη 
Και το αποκορύφωμα (προς το παρόν) αυτής της εθνικά κα-
ταστρεπτικής εξωτερικής μας πολιτικής, διαδραματίστηκε 
στην προχθεσινή Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Σε αυτήν ο 
πρωθυπουργός μας μετέβη με βαρύ διπλωματικό οπλισμό, 
του οποίου η προετοιμασία διήρκεσε εβδομάδες και κάλυψε 
σημαντικό τμήμα των ειδήσεων των συστημικών ΜΜΕ. Η 

Ελλάδα, όπως μας διαβεβαίωναν, πήγαινε στη 
Μαδρίτη για να καταφέρει αποφασιστικό πλήγμα 
στον κ. Ερντογάν και στις απειλές του εναντίον της 
χώρας μας. 
Οι ίδιες αυτές  ειδήσεις, εξάλλου, εμφάνιζαν τον κ. 
Ερντογάν περίπου ως ανεπιθύμητο από τη διεθνή 
κοινότητα και εκβιαστή, ο οποίος δήθεν δεν θα 
κατόρθωνε να πετύχει τίποτε από τα όσα επεδίωκε 
διότι, τάχα, είχε εξοργίσει τους συμμάχους με την 
απαράδεκτη συμπεριφορά του. Το αποτέλεσμα για 
εμάς, στη Μαδρίτη ήταν, δυστυχώς, μια επιπλέον 
πανωλεθρία, από αυτές με τις οποίες μας περιποι-
είται η Δύση. Ο κ. Ερντογάν μέσα από την ακραία, 
αλλά  αποδοτική εκβιαστική του τακτική, πήρε σχε-
δόν όλα όσα επεδίωκε. 
Και εμείς, ούτε ακουστήκαμε, ούτε κάναμε αντιλη-
πτή την εκεί παρουσία μας, (ωστόσο έχει απαθα-
νατιστεί σε φωτογραφία με τους Ισπανούς 
άνακτες!). Και το χειρότερο για εμάς, από την τρα-
γωδία της Συνόδου της Μαδρίτης, είναι το γεγονός 
ότι ο πλανητάρχης συζήτησε με τον κ. Ερντογάν το 
πρόβλημα της “ηρεμίας του Αιγαίου”, χωρίς εμάς. 
Ίσως η εξήγηση αυτής της ηχηρής παράλειψης να 

σχετίζεται με την εθνικά εγκληματική υπόθεση του Turkae-
gean. 

Μαδρίτη: Αδιανόητοι οι πα-
νηγυρισμοί  
Παρότι αδιανόητο, αλλά όμως αληθινό, ο πρωθυπουργός 
μας επέστρεψε από τη Μαδρίτη ικανοποιημένος, και τα γνω-
στά συστημικά ΜΜΕ επιδόθηκαν σε μακροσκελείς αναλύσεις 
των λόγων αυτής της ικανοποίησης. Υποθέτω ότι ο υποτιθέ-
μενος θρίαμβος στη Μαδρίτη δικαιολογήθηκε με βάση την 
ελπίδα, ότι θα περάσουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, καθώς ο κ. 
Ερντογάν, μετά τους θριάμβους του, είχε παύσει να μας απει-
λεί και να μας βρίζει και μετά την ηρεμία του καλοκαιριού, είχε 
ο Θεός το τι θα κάναμε! 
Όμως, η υπόθεση αυτή αποδείχθηκε εντελώς αβάσιμη, δεδο-
μένου ότι η εκεχειρία είχε διάρκεια ζωής μόλις 48 ωρών και ο 
Τούρκος πρόεδρος επανήλθε δριμύτερος. Είναι, όντως, ακα-
τανόητο, επικίνδυνο και προσβλητικό το ότι δεν χρησιμοποι-
ούμε, με συνέχεια  και αποφασιστικότητα, τα νομικά κατοχυ-
ρωμένα δίκαιά μας, εφόσον, όπως φαίνεται, οι σύμμαχοι 
(έστω και αν δεν το εφαρμόζουν), δηλώνουν ωστόσο πίστη 
στην επίλυση των προβλημάτων μέσω του Διεθνούς Δικαίου. 
Γιατί ουδέν τελικώς τολμούμε να  απαιτήσουμε; Γιατί λέμε ναι 
σε όλα; Γιατί περνάμε  σαφώς τα υπερεθνικά συμφέροντα 
πάνω από τα εθνικά; Γιατί ουδόλως αξιοποιούμε τη γεωγρα-
φική μας θέση αλλά, αντιθέτως, δεχόμαστε σιωπηρώς να 
μετατρέπουμε εδάφη μας σε πυριτιδαποθήκη, για χάρη των 
συμμάχων μας, χωρίς προβληματισμούς και φυσικά χωρίς 
αντάλλαγμα; Επιβάλλεται ριζική ανατροπή αυτής της υποτε-
λούς πολιτικής, αν θέλουμε να εξακολουθήσει να υπάρχει 
Ελλάδα. 

Επί χρόνια οι Τούρκοι κλιμακώνουν τις φαντασιώσεις 
τους (τις επανέλαβαν και μετά το τέλος της Συνόδου 
στην Μαδρίτη), αναφορικά με τα δήθεν δικαιώματά 
τους επί των ελληνικών νησιών, τα οποία όφειλαν δή-
θεν να έχουν αποστρατιωτικοποιηθεί, διότι άλλως η δή-
θεν αυτή παράλειψη αποτελεί casus belli. Το  παντελώς 
αβάσιμο αυτών των τουρκικών απαιτήσεων είναι γνω-
στό σε όλους όσοι έχουν διδαχθεί ή και απλώς ενδιαφέ-
ρονται για το Διεθνές Δίκαιο. Θυμούμαι, προ αρκετών 
δεκαετιών, με πόσο πάθος επέμενε σε ανάλογα εδάφια 
ο καθηγητής μου στο ΑΠΘ Κωνσταντίνος Ευσταθιάδης. 

H Μαρία Νεγρεπόντη-
Δελιβάνη είναι η πρώτη Ελλη-
νίδα πρύτανης, εκλεγμένη 
τρεις φορές στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. Μετά τις σπου-
δές στη Σχολή Νομικών και 
Οικονομικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή 

στην αντίστοιχη Σχολή της Σορβόννης με υποτρο-
φία της γαλλικής κυβέρνησης. Συμπλήρωσε τις 
οικονομικές της σπουδές στο London School of 
Economics, ενώ πραγματοποίησε έρευνες στο 
Πανεπιστήμιο του Berkeley και στο Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Το 
2008 το γαλλικό κράτος, με διάταγμα του προέ-
δρου Nicolas Sarcozy της απένειμε το παράσημο 
του ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής για την επι-
στημονική της συνεργασία με τη Γαλλία. 
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Η  σύνοδος του ΝΑΤΟ με μεγάλο 
πρωταγωνιστή την Τουρκία λόγω 
του επαπειλούμενου βέτο για τη 
διεύρυνση, θεσμοποίησε τον εκβι-
ασμό ως διπλωματικό όπλο της 
Άγκυρας, καθώς και την ηθική 
έκπτωση της Δύσης, που στο σύ-

νολο της νομιμοποίησε τις παράνομες αιτιάσεις ενός 
προδήλου αυταρχικού κράτους, όπου κυριαρχεί η πλή-
ρης καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμά-
των η ουσιαστική και 
στρατηγική βοήθεια 
αυτού στο ισλαμικό χα-
λιφάτο του ISIS καθώς 
και η συνεχιζόμενη κα-
θημερινή κρατική τρο-
μοκρατία κατά των 
Κουρδικών πληθυσμών 
στη Συρία και στο Ιράκ, 
που χωρίς κανένα 
έλεγχο εξοντώνονται με 
καθημερινούς αεροπο-
ρικούς βομβαρδισμούς. 

Η ηθική απαξία της Δύ-
σης και ιδίως των ΗΠΑ 
αλλά και των δύο σκαν-
διναβικών χωρών, Σου-
ηδίας και Φιλανδίας, 
χτύπησε κόκκινο εν 
σχέσει με τη στάση τους 
απέναντι στο κουρδικό 
έθνος των 40 εκατομμύ-
ριων ψυχών, που από 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελεί εργαλείο στα χέρια 
των αμερικανικών συμφερόντων, όταν τους έχει ανά-
γκη (πόλεμος κατά ISIS) και παράλληλα συνεχές εξιλα-
στήριο θύμα στα χέρια του τουρκικού στρατιωτικού 
κατεστημένου (κεμαλικού ή νεοοθωμανικού). 

Είναι πράγματι θλιβερό το γεγονός ότι το κυρίαρχο συ-
μπέρασμα που βγήκε από την πρόσφατη πανηγυρική 
σύνοδο του ΝΑΤΟ να είναι ότι η Τουρκία είναι θύμα της 
κουρδικής τρομοκρατίας και των εξόριστων γκιουλενι-
στών!!!, όπως κατά το δοκούν βαπτίζεται οποιοσδήπο-
τε αντίπαλος του καθεστώτος Ερντογάν. Παρέλκει, δε, 
να σημειωθεί, ότι μέσω του ισλαμικού δικτύου Γκιου-
λέν, ο Ερντογάν ισχυροποιήθηκε στην εξουσία και ξή-
λωσε το κεμαλικό κατεστημένο, που κυριαρχούσε για 
πολλές δεκαετίες στη γείτονα χώρα. 

Μπορεί το μιντιακό ελληνικό κατεστημένο να επιχειρεί 
για προφανείς λόγους να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα 
του κειμένου που υπέγραψε η Τουρκία με τις δύο 
σκανδιναβικές χώρες υπό τις καλές υπηρεσίες του φι-
λότουρκου Γ.Γ. το ΝΑΤΟ, αλλά δυστυχώς η πραγματι-
κότητα είναι διαφορετική. Οι δύο αυτές προχωρημένες 

χώρες στα θέματα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ 
δεσμεύτηκαν να προτάξουν τις 
«ανάγκες ασφαλείας» της Τουρκίας. 
Πέραν του αντικειμενικού γεγονότος ότι 
στις ανάγκες αυτές, η Τουρκία προτάσ-
σει με έντονο τρόπο την αποστρατιωτι-
κοποίηση των ελληνικών νησιών, κάτι 
που ως χώρα θα το βρούμε μπροστά 
μας, έχουμε παράλληλα την άμεση ει-
σπήδηση της αυταρχικής τουρκικής 

πολιτικής στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και ιδιαίτερα 
αυτό της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Δυτική υποκρισία 
Η αποδοχή και κατανόηση των πιο παράλογων απαι-
τήσεων της Τουρκίας από το σύνολο των Δυτικών χω-
ρών είναι βέβαιο ότι την αποθρασύνει και την καθιστά 
ανεξέλεγκτη στη σταθερή επεκτατική πολιτική στόχευ-

ση της. Και ο χώρος στον οποίο αυτή προσανατολίζε-
ται να πετύχει νέα οφέλη είναι το Αιγαίο και η Ανατολι-
κή Μεσόγειος, όπου υφίστανται αμιγώς εθνικά συμφέ-
ροντα της Ελλάδος και της Κύπρου. Τη θλιβερή αυτή 
κατάσταση αποδέχτηκε για μια ακόμα φορά χωρίς κα-
μία αντίδραση η ελληνική πλευρά, η οποία μάλιστα σε 
κυβερνητικό επίπεδο εμφανίζεται πλήρως ικανοποιημέ-
νη, διασπείροντας εικονικά ένα πανηγυρικό τόνο, προ-
τάσσοντας το ευκαιριακό και το πρόσκαιρο κομματικό – 
πολιτικό όφελος στο εσωτερικό (π.χ. ήσυχο καλοκαίρι 
χωρίς και αυτό να είναι εξασφαλισμένο αφού ο Ερντο-
γάν έδειξε τα δόντια του μιλώντας μετά τη σύνοδο σε 
βάρος της Ελλάδος η οποία δήθεν παραβιάζει τον 
τουρκικό εναέριο χώρο!). 

Υπερτονίζοντας ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν έθεσε 
ευθύς εντός του ΝΑΤΟ τις παράλογες και παράνομές 
τουρκικές απαιτήσεις για την αποστρατιωτικοποίησή 
των νησιών του Αιγαίου, εμφανίζεται πλήρως ικανοποι-
ημένη τη στιγμή που η Τουρκία για μια ακόμα φορά 
βγήκε ευνοημένη και νομιμοποιημένη από το σύνολο 
της Δύσης λαμβάνοντας σημαντικά αντισταθμιστικά 
ωφέλη για τη μη άσκηση βέτο, ενώ την ίδια ώρα είναι η 

μοναδική χώρα που μετέχει στο ΝΑΤΟ, που δεν εναρ-
μονίζεται με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, κερδίζο-
ντας έτσι από όλες τις κατευθύνσεις. Και αυτό την ίδια 
στιγμή που οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ουσιαστικά 
«αυτοπυροβοληθεί» στον ενεργειακό τομέα με τις ατε-
λέσφορες οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, α-
φού η τεράστια διόγκωση της ενεργειακής κρίσης απει-
λεί όχι μόνο την οικονομική ευρωπαϊκή ανάπτυξη αλλά 
και την κοινωνική ισορροπία στο εσωτερικό των δυτι-
κών χωρών. 

Τέλος, αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η ατυχής δήλωση 
του Έλληνα πρωθυπουργού μετά τη σύνοδο περί 
«ευλόγων δικαίων» της Τουρκίας έναντι της τρομοκρα-
τίας των Κούρδων, δικαιώνοντας έτσι πλήρως την αι-
σχρή τουρκική προπαγάνδα κατά του κουρδικού λαού, 
αλλά και του γεγονότος ότι επανειλημμένως ο ίδιος ο 
Ερντογάν και οι αυλοκόλακες του, πρωτοστατούντος 
του γκρίζου λύκου Μπαχτσελί, αναφέρονται ότι στη 
χώρα μας δήθεν βρίσκονται στρατόπεδα του PKK στο 

Λαύριο. Πρόκειται για 
τη γνωστή ελληνική 
τακτική που καταδεικνύ-
ει την έλλειψη εθνικής 
στρατηγικής εν σχέσει 
με τον τουρκικό κίνδυ-
νο, όπου χωρίς κανένα 
αντάλλαγμα εμφανιζό-
μαστε ως «τα καλά παι-
διά» δεχόμενοι απλώς 
φιλικά χτυπήματα στην 
πλάτη και εικονική κα-
τανόηση. 

Ελληνική 
μυωπία 
Η σύνοδος αυτή ήταν 
για την Ελλάδα η χρυσή 
ευκαιρία να θέσει τη 
Δύση ενόψει και του 
συνεχιζόμενου πολέμου 
στην Ουκρανία προ των 
ευθυνών της και να ξε-
καθαρίσει επιτέλους τη 

θέση της απέναντι στον τουρκικό τσαμπουκά και τις 
εκβιαστικές λογικές. Η Ελλάδα όφειλε να προβάλει ε-
ντός του ΝΑΤΟ την τουρκική επιθετικότητα και να ζητή-
σει από αυτό την αποσαφήνιση των θέσεων της ως 
προς το άρθρο 5 περί στρατιωτικής συνδρομής έναντι 
των απειλών που μπορεί να δεχθεί μια χώρα από μια 
άλλη εντός του ΝΑΤΟ την ώρα που η Τουρκία εκβίαζε 
το σύνολο της Δύσης επικαλούμενη την υποβολή του 
βέτο κατά της εισδοχής της Φιλανδίας και της Σουηδίας 
με το προσχηματικό επιχείρημα ότι δήθεν υποθάλπουν 
την τρομοκρατία! 

Αλλά τι μπορεί να ζητά κανείς από το τριφηλά αμειβό-
μενο προσωπικού εξουσίας που δεν μπορεί καν να 
αποτρέψει την κατοχύρωση εντός των οργάνων της 
Ε.Ε. του εμπορικού σήματος περί τουρκικού Αιγαίου ! 
Για αυτό οι κίνδυνοι για την Ελλάδα μεγεθύνονται, από 
την παρούσα ιστορική συγκυρία της μεγέθυνσης της 
τουρκικής απειλής αφενός και της ανικανότητας του 
πολιτικού προσωπικού εξουσίας στην Ελλάδα , όπως 
αυτό διαμορφώθηκε κατά την περίοδο της ύστερης 
μεταπολίτευσης και της μνημονιακής κηδεμονίας αφε-
τέρου. 

Η τουρκική εκβιαστική τακτική στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ με 
το επαπειλούμενο βέτο για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας 
σε αυτό και η αποδοχή αυτής ως μέσο από το σύνολο της Δύσης συ-
μπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος κατέδειξε δύο βασικά συμπερά-
σματα. Αφενός τη βαθιά δυτική υποκρισία και την εξ αυτής παρατετα-
μένη παρακμή της, αφού ενόψει πρόσκαιρων ωφελημάτων αποδέχε-
ται χωρίς καμία αναστολή το ρόλο του εκβιαζομένου από την Τουρκία 
και αφετέρου τη πιθανή μελλοντική «χειρουργική» επέμβαση στα μεί-
ζονα εθνικά θέματα της κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου συναινού-
σης της παρακμιακής δύσης. 

Ο Γιώργος Παπα-
σίμος γεννήθηκε 
στο Κεφαλόβρυσο 
Τρικάλων στις 21 
Οκτωβρίου 1960 
από αγροτική 
οικογένεια. Σπού-
δασε Νομική στο 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Είναι 
δικηγόρος στον 
Άρειο Πάγο. Ήταν 
στέλεχος του ΠΑ-
ΣΟΚ μέχρι το 1995. 
Έχει διατελέσει 

νομαρχιακός σύμβουλος στα Τρίκαλα. Σήμερα είναι 
μέλος της "Πρωτοβουλίας 14ης Μάη".  
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ΚΡΙΟΣ Καλό μας Κριαράκι, ετοιμάσου για μία διφορούμενη εβδομάδα, 
καθώς ο κυβερνήτης του ζωδίου σου, Άρης, κάνει την είσοδό του στον γήϊ-
νο Ταύρο, εγκαινιάζοντας μία περίοδο πιέσεων στα οικονομικά σου, στα 
προσωπικά, αλλά και στα επαγγελματικά σου. Έλεγξε τις παρορμήσεις 

σου και κράτα αποστάσεις ασφαλείας από ό,τι σε συ-
ναρπάζει, αλλά δεν έχει αποδείξει ακόμα την αξία του. 
Το επόμενο διάστημα οι εξελίξεις και η ενέργειά σου 
όλη θα είναι δοσμένη σε θέματα που αφορούν τις υλι-
κές και συναισθηματικές σας κτήσεις. Ο Ερμής κάνει 
και αυτός την είσοδό του στον Καρκίνο, σε φέρνει πιο 
κοντά σε ανθρώπους που αγαπάς και αναθερμαίνει 
την επαφή και την επικοινωνία σου με την οικογένεια 
και με άτομα του στενού περιβάλλοντός σου. Πες αυ-
τά που αισθάνεσαι, χωρίς να απαιτείς περισσότερα απ’ 

όσα μπορεί να σου προσφέρει το άτομο της καρδιάς σου και μην παρασύ-
ρεσαι από την υπερβολή σου. Μην υπερβάλλεις των δυνάμεών σου στην 
εργασία, αλλά συγκρότησε καλύτερα τις υποχρεώσεις σου κάνοντας ένα 
καλό πλάνο, ενώ στα οικονομικά προετοιμάσου για τα έξτρα έξοδα που 
παρουσιάζονται. 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ: Πολλές οι ιδέες σου, αλλά οι παράξενοι 
οιωνοί της εβδομάδος εγείρουν θέματα στο άμεσο περιβάλλον σου. 
Περιόρισε και μην «τυφλώνεσαι» από τον εγωισμό σου, γιατί κατά το 
άσμα, «σκοτώνει την αγάπη, ματώνει τ’ όνειρα» και γίνονται εφιάλτης.  

ΤΑΥΡΟΣ Αγαπητέ μας Ταύρε, σημαντική η δεύτερη εβδομάδα τού Ιουλί-
ου για το ζώδιο σου γιατί στην πορεία της, ο Άρης εισέρχεται στο ζώδιο 
σου, όπου θα σε απασχολήσουν οικονομικά αλλά και κοινωνικά προβλή-
ματα. Μπαίνεις σε μία νέα πορεία μαχητικότητας, όπου καλείσαι να θέ-
σεις υψηλούς στόχους, να ρίξεις τον ανάλογο σπόρο και να περιμένεις τα 

ποθούμενα αποτελέσματα. Δίνεις τον δικό σου αγώνα 
για κάνεις το επόμενο βήμα παρακάτω και γίνεσαι 
αρκετά νευρικός και απότομος στο περιβάλλον σου 
και αμετακίνητος σε αυτά που επιθυμείς. Ο Ερμής 
από το ζώδιο του Καρκίνου σε ωθεί σταδιακά για να 
ταξιδέψεις, να επικοινωνήσεις, να συσφίγξεις τις σχέ-
σεις σου, αλλά και να κάνεις νέες, ουσιαστικές γνωρι-
μίες, που θα σου χαρίσουν ζεστασιά, οικειότητα αλλά 
στην συνέχεια αγάπη. Ο ερωτισμός σου ανεβαίνει, με 
αποτέλεσμα να γίνεσαι διεκδικητικός και να απαιτείς 

απαντήσεις εδώ και τώρα για τα ζητήματα που σε καίνε στα αισθηματικά. 
Μην βιάζεσαι να κρίνεις καταστάσεις. Στα επαγγελματικά σου αναμένο-
νται πιέσεις, προκλήσεις και δοκιμασίες! Οι ιδέες σου θα σε βοηθήσουν 
στην εύρεση λύσεων. Στα οικονομικά παίρνεις ανάσα ανακούφισης. 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ: Μπορεί να ‘χεις προβλήματα, μπορεί να 
στέλνεις ψιλο-μπερδεμένα μηνύματα και να λες ...συνθήματα γεμάτα 
υπερβολές, μ’ όσους επικοινωνείς, αλλά επειδή αυτά που επιδιώκεις τα 
θες πολύ, στο τέλος τα καταφέρνεις. 

ΔΙΔΥΜΟΣ Αγαπητέ μας Δίδυμε, αυτή την εβδομάδα ο Άρης εισέρχεται 
στο ζώδιο του Ταύρου προετοιμάζοντας το «έδαφος» για λίγο αργότερα 
όπου ο Άρης θα κινείται για 7 μήνες στο δικό σου ζώδιο. Προς το παρόν, 
όμως, είναι ακατάλληλη εβδομάδα για να επιδιώξεις ρυθμίσεις στην εργα-
σία. Άλλαξε ό,τι μπορείς χρησιμοποιώντας τις νοητικές αλλά και τις φυσι-

κές σου ικανότητες και χωρίς να εκτεθείς. Η νέα θέση 
του Άρη, σε κάνει ευερέθιστο και αναμένεται να σε κου-
ράσει γιατί στρέφεσαι στα εσώτερα σου και καλείσαι να 
κάνεις αρκετές θυσίες, είτε για να υπερασπιστείς το α-
ντικείμενο της επαγγελματικής σου απασχόλησης, είτε 
για να βοηθήσεις έμπρακτα ανθρώπους δικούς σου. 
Σημαντικό νέο της εβδομάδας είναι ότι και ο κυβερνή-
της σου Ερμής, εισέρχεται στο ζώδιο του Καρκίνου, 
προσφέροντάς την κατάλληλη ευκαιρία για να κάνεις 
οικονομικές διαπραγματεύσεις, συμφωνίες αλλά και να 

υπογράψεις συμφωνητικά που θα σου εξασφαλίσουν μία καλύτερη οικο-
νομική πορεία. Ο έρωτας σου κλείνει πονηρά το μάτι και σου ζητά να α-
φεθείς, να παίξεις, να ερωτοτροπήσεις και να νιώσεις καλοκαίρι! Το άτομο 

που σε ενδιαφέρει εκφράζει τα συναισθήματά του και 
εσύ επιβεβαιώνεσαι. Σκληρή δουλειά με κόπο, προ-
σπάθεια και θυσίες έρχεται από αυτή την εβδομάδα! 
Οι συζητήσεις για τα οικονομικά ευνοούνται και φέρ-
νουν θετικά αποτελέσματα. 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ: Ισορροπείς 
στις άκρες των ονείρων σου, το μυαλό σου σερ-
φάρει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και παρά 

το κάποιο φως που βλέπεις στα οικονομικά, το πορτοφόλι σου, βγάζει φτερά 
και κάνει υψηλές «πτήσεις» με ...ταραχώδεις ανέμους. Συγκεντρώσου...  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ Αγαπητό μας Καρκινάκι, η εβδομάδα χωρίς να είναι κακή, 
είναι κάπως περίεργη, γι’ αυτό προσπάθησε να εκτονώσεις την πίεση δη-
μιουργικά. Ο Άρης εισέρχεται στο ζώδιο του Ταύρου όπου και θα παρα-
μείνει ως και τις 20/8 και μπορεί να βιώσεις εντάσεις, να γίνουν ξεκαθα-
ρίσματα με φίλους, αλλά και να καλωσορίσεις νέους ανθρώπους στη ζωή 
σου, που μπορεί να ...«εισβάλουν» με τρόπο απρόσμενο ή και την πιο πε-
ρίεργη στιγμή. Σημαντικό νέο της εβδομάδας, είναι ότι ο Ερμής εισέρχε-
ται στο ζώδιο σου, που θα σε βοηθήσει να διακριθείς για την διπλωματικό-

τητά σου, την καλοπροαίρετη διάθεσή σου αλλά και 
τον καθαρό τρόπο με τον οποίο θα εκφράζεσαι και θα 
επικοινωνείς. Τα λόγια σου θα ‘χουν ειδική ...αξία, θα 
προκαλούν συναισθήματα και πραγματικά θα χαρείς 
τις επαφές σου και τις συμφωνίες σου. Κάποιες επιθυ-
μίες σου μένουν ανεκπλήρωτες στα αισθηματικά γιατί 
χάνεις εύκολα το κουράγιο σου. Στο χέρι σου είναι να 
μιλήσεις γι’ αυτά που αισθάνεσαι, χωρίς να φοβάσαι. 
Στα επαγγελματικά σου μπορείς πραγματικά να δια-
πρέψεις με την δημιουργικότητα που θα σε διακρίνει, 

ενώ στα οικονομικά σου αναμένονται ζορίσματα. 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ: Τώρα που έλειωσαν οι πάγοι και ήρθε το 

γλυκό καλοκαιράκι, άσε τον covid στη γωνιά του, μείωσε τις αποστά-
σεις ανάμεσα σε σένα και στους άλλους και κυνήγησε τα όνειρα που 
ποθείς μέχρι να τα κατακτήσεις...  

ΛΕΩΝ Καλό μας Λιοντάρι, εβδομάδα μάλλον καταναλωτική και κυρίως 
έντονη στις σχέσεις με τους άλλους. Φέρσου με διαλλακτικότητα, απόφυγε 
τις αντιθέσεις και περιόρισε απαιτήσεις που, ούτως ή άλλως, δεν είναι γό-
νιμες και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ο Άρης εισέρχεται στο ζώ-
διο του Ταύρου για να παραμείνει ως και τις 20/8, προδιαγράφοντας ένα 
διάστημα αγωνιστικό για την πορεία της επαγγελματικής σου δραστηριό-
τητας, όπου ίσως χρειαστεί να δώσεις τη δική σου μάχη για να υπερασπι-

στείς τα δικαιώματά σου, να αρθείς στο ύψος των περι-
στάσεων και κυρίως χωρίς να συγκρουστείς με προϊ-
σταμένους και άτομα που κατέχουν υψηλότερη θέση 
από εσένα. Η είσοδος του Ερμή στον Καρκίνο θα ση-
μάνει μία περίοδο με σκέψεις και συναισθήματά που 
θα ταξιδεύουν στο παρελθόν, ενώ θα αισθανθείς την 
ανάγκη να επικοινωνείς και να συναντάς, λίγα και κα-
λά άτομα, που σου παρέχουν σιγουριά, ασφάλεια και 
εμπιστοσύνη. Ευνοούνται γνωριμίες μέσα από το φιλι-
κό περιβάλλον, αρκεί και ‘συ να κουνήσεις λίγο την 

ουρίτσα σου και να επιλέξεις σωστά τον κατάλληλο άνθρωπο, ενώ αν είσαι 
σε σχέση, ίσως ήρθε ο καιρός για κάποια ανανέωση. Αγώνας δρόμου θυ-
μίζουν τα επαγγελματικά σου. Ζορίζεσαι, τα δίνεις όλα αλλά, τελικά, κα-
ταφέρνεις και πετυχαίνεις στόχους, ενώ στα οικονομικά σου ούτε κλαις, 
αλλά ούτε και γελάς αυτή την εβδομάδα. 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ: Άγχος, ισορροπία στο κενό, τρέχεις με χίλι-
α, νοιώθεις να χάνεις τον αγώνα με τον χρόνο, αλλά η πίεση σε κάνει 
πιο αποτελεσματικό και στο τέλος ...πετυχαίνεις! Ουφ…! Και μόνο που 
τα ‘παμε και σκεφτόμαστε τί αισθάνεσαι εσύ ...λαχανιάζουμε... 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ Καλέ μας Παρθένε, αμφιλεγόμενη η εβδομάδα που ο Άρης 
εισέρχεται στο ζώδιο του Ταύρου για να παραμείνει 
έως και τις 20/8. Καταφέρνεις να προωθήσεις ζητήμα-
τα και ενδιαφέροντα που σε αφορούν, σε ενεργοποιεί 
να κινηθείς προς νέα σχέδια και κατευθύνσεις που θα 
σου προσφέρουν, εντέλει, μία σημαντική ανανέωση 
στη ζωή σου, αρκεί να κάνεις προσεκτικές κινήσεις στα 
οικονομικά σου. Γενικά, ανοίγεσαι προς εκπαιδευτικές 
ή νομικές δραστηριότητες και κινητοποιείσαι προς νέ-
ες συμφωνίες ή ενέργειες που θα σου φέρουν νέες 
προοπτικές για το μέλλον σου, ενώ γεγονότα που συμ-

βαίνουν σου αλλάζουν με τρόπο θετικό την στάση και τη φιλοσοφία ζωής. 
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Η είσοδος τού Ερμή στο ζώδιο τού Καρκίνου, τονώνει τις κοινωνικές σου 
επαφές και δεν αποκλείεται να συναντήσεις ή να επικοινωνήσεις με φί-
λους, που είχες χάσει τα ίχνη τους για καιρό. Δεν χάνεις την ρομαντική 
σου διάθεση, αλλά επειδή ζητάς προοπτική στις σχέσεις σου, μην επιμένεις 
σε ανθρώπους που δεν μπορούν να σου την προσφέρουν. Στα επαγγελματι-
κά σού ανοίγονται σπουδαίες νέες ευκαιρίες που σε ανεβάζουν πολύ και 
στα οικονομικά σου έχεις τα «τυχερά» σου και μπορείς με μεγαλύτερη 
άνεση να κάνεις και κάποιες σπατάλες. 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ: Περιστασιακές κρίσεις στην επικοινωνία, 
αντιπαραθέσεις και κάποιες δυσκολίες θα ‘ναι περαστικές και όπως ξέ-
ρεις —και σού ‘χαμε ξαναπεί—, «τα αγαθά κόποις κτώνται» και ακριβώς 
επειδή προσπαθείς, πετυχαίνεις τα επιθυμητά. 

ΖΥΓΟΣ Αγαπητέ μου Ζυγέ, αρκετά θετική σε γενικές γραμμές αλλά κουρα-
στική με πολλές υποχρεώσεις, αυτή η εβδομάδα που ο Άρης εισέρχεται στο 
ζώδιο του Ταύρου, για να παραμείνει έως και τις 20/8. Απ’ αυτή τη θέση 
του, εγκαινιάζει μία νευρική και απαιτητική περίοδο για τα οικονομικά, 

γιατί καλείσαι να ασχοληθείς ενεργά με την διευθέτηση 
υποθέσεων σου για να μη διαιωνιστούν περισσότερο 
και καλό είναι να μην τα μεταθέσεις στο μέλλον. Όλα 
τα παραπάνω προκαλούν ένταση αλλά και ανασφάλεια, 
γιατί δεν θα μπορούν εύκολα να καλυφθούν ή να τα-
κτοποιηθούν κάποιες υποθέσεις σου. Ο Ερμής από τον 
Καρκίνο, σε κάνει πιο «παρεξηγιάρη» και με νεύρα στα 
επαγγελματικά σου, γι’ αυτό απόφυγε τις υπερβολικές 
αντιδράσεις. Έχεις την δίψα για μία ερωτική καλοκαι-
ρινή περιπέτεια και το σύμπαν συνωμοτεί για να σου 

εκπληρώσει την επιθυμία. Είτε είσαι σε σχέση είτε όχι, ο έρωτας σε ανα-
νεώνει. Στα επαγγελματικά σου γίνονται συζητήσεις που σε ευνοούν σημα-
ντικά, ενώ στα οικονομικά σου υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες που σε 
πηγαίνουν πίσω.  

ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ: Έ, εδώ που τα λέμε, και μην προσπαθείς να 
κρυφτείς, το γεγονός είναι ότι προκαλείς… Και γκρινιάζεις και προκα-
λείς. Να τα λέμε κι’ αυτά! Εν τέλει, περισσότερες μύγες πιάνεις με το 
μέλι, παρά με το ξίδι… Αν θες να πεις κάτι, πες το, αλλά ανοιχτά και με 

κόσμιο τρόπο, γιατί το «χύμα» και εριστικό ύφος προκαλεί.  

ΣΚΟΡΠΙΟΣ Φίλε Σκορπιέ, καλή αλλά όχι τόσο ήρεμη η εβδομάδα που ο 
Άρης εισέρχεται στο ζώδιο του Ταύρου, για να παραμείνει έως και τις 20/8. 
Σε κουράζουν οι ευθύνες δεν λένε να μετριαστούν, αλλά έχεις και ‘συ μεγά-
λο μερίδιο ευθύνης καθώς υπερέβαλες στην εκτίμηση των δυνατοτήτων 

σου. Οι μέρες σου γεμίζουν με σκληρές αντιπαραθέ-
σεις, επιθετικότητα και εντάσεις που δοκιμάζουν την 
σταθερή πορεία σχέσεων και συνεργασιών. Ρήξεις αλλά 
και χωρισμοί φέρνουν αυτή την περίοδο μεγάλες αλλα-
γές στη ζωή σας. Ο Ερμής από τον Καρκίνο, σε παρακι-
νεί να φύγεις μακριά, να αποκτήσεις νέες γνώσεις και 
να έρθεις σε επαφή με άτομα που βρίσκονται στο εξω-
τερικό ή με άτομα που μπορεί σε προγενέστερο χρόνο 
να σε χώριζε χάσμα. Στα αισθηματικά σου, τρώγεσαι με 
τα ρούχα σου ενώ οι εξελίξεις θα φέρουν καβγαδάκια 

αλλά και νεύρα. Οι επικοινωνιακοί σου χειρισμοί θα σε βοηθήσουν να 
προχωρήσεις στα εργασιακά σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενώ στα 
οικονομικά αναμένεται αισθητή βελτίωση. 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ: Σε ’χει πιάσει το ...γλυκό συναίσθημα τού 
«στριμμένου άντερου». Παίρνεις φόρα, κατηφόρα κι’ αν στουκάρεις σε 
πάτο, προτίθεσαι να σκάψεις για ...βαθύτερα. Μην τρώγεσαι με τα ρού-
χα σου, κρύψε το κεντρί κι’ άνοιξε τα μάτια σου, γιατί άλλο ο ανοιχτομά-

της κι άλλο ο γουρλομάτης και ο έτοιμος για καυγά και κλωτσοπατινάδες! 

ΤΟΞΟΤΗΣ Αγαπητέ Τοξότη, κουραστική αλλά αρκετά καλή και ενδιαφέ-
ρουσα για την εργασία σου η εβδομάδα που ο Άρης εισέρχεται στο ζώδιο 
του Ταύρου όπου και θα παραμείνει έως και τις 20/8. Δες πως θα να ορ-
γανώσεις τις προσπάθειες σου και επίλεξε να ανταποκρίνονται στις επιθυ-
μίες και τις ικανότητές σου. Ο Άρης, στρέφει την ενέργειά και την δράση 

σου σε θέματα που αφορούν την εργασία, την καθημε-
ρινότητα και τις υποχρεώσεις σου ενώ το πρόγραμμα 
της καθημερινότητάς σου πολλές φορές θα σε κάνει να 
αισθάνεσαι ότι πιέζεσαι αρκετά, ότι χάνεις την ελευθε-
ρία σου, την άνεσή και την ηρεμία σου. Οι συνθήκες 
θα σε αναγκάζουν να σφίξεις τα δόντια και να αλλάξεις 
συνήθειες, χούγια ή και να μπεις σε έναν πιο αυστηρό 
προγραμματισμό. Με τον Ερμή να κινείται στο ζώδιο 
του Καρκίνου, θα θελήσεις να διαπραγματευτείς και να 
τακτοποιήσεις κάποιες οικονομικές σου υποθέσεις, οι 

οποίες θα αφορούν στο σπίτι, την οικογένεια ή και τον/την σύζυγο. Στα 
αισθηματικά σου η Αφροδίτη από τον Διδύμους είναι ευεργετική και ανα-
νεωτική ανοίγοντας τώρα μία νέα προοπτική για να εκπληρωθούν τα όνειρα 
και οι προσδοκίες σου. Αρκετή κούραση αναμένεται στα επαγγελματικά 
σου αφού τώρα θα κληθείς να τρέξεις πολλές εργασίες που πρέπει να υλο-
ποιηθούν και αν κινηθείς σωστά θα μπορέσεις να αυξήσεις τα έσοδα σου. 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ: Έχεις πολλά στο μυαλό σου, αισθάνεσαι 
πως έχεις δώσει τα άπειρα, θες να κατεβάσεις και να κλείσεις ρολά, χω-
ρίς να σκέφτεσαι συνέπειες και τί θα γίνει μετά, αλλά σου προτείνουμε 
ψυχραιμία, χαλαρά και ν’ αποφύγεις βεβιασμένες κινήσεις. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Αγαπητέ Αιγόκερε, καλή εβδομάδα και κατάλληλη για ν’ 
απευθυνθείς σε κάποιους που σε ενδιαφέρουν μιας και αυτή η προσπάθεια 
έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας, τώρα που ο Άρης εισέρχεται στο ζώδιο 
τού Ταύρου όπου και θα παραμείνει έως και τις 20/8. Απ’ αυτή τη θέση σε 
βοηθά να χαλαρώσεις αλλά και να επικεντρωθείς πολύ περισσότερο σε κι-

νήσεις και δράσεις που θα σε βοηθήσουν να περάσεις 
καλά, να ανανεωθείς, να λάβεις χαρές μέσα από το 
στενό και οικογενειακό περιβάλλον σου ή και να επι-
δοθείς σε δημιουργικά σχέδια. Οι ερωτικές κόντρες 
δεν θα λείψουν αλλά ούτε και οι εντάσεις, αφού οι 
απαιτήσεις σου θα είναι οξυμένες. Ο Ερμής εισέρχε-
ται στον Καρκίνο και επικεντρώνεσαι στον τομέα που 
αφορά στις σχέσεις σου με τους άλλους. Δηλαδή, τον/
την σύντροφο, τον/την σύζυγο ή και τους συνεργάτες, 
ενώ τώρα ήρθε η ώρα να ασχοληθείς περισσότερο με 

τον έρωτα και να κάνεις πράξη όσα επιθυμείς εδώ και καιρό. Η ερωτική 
σου λίμπιντο επανέρχεται ενώ οι εξελίξεις σε χαροποιούν και σε επιβεβαιώ-
νουν. Ιδανικό διάστημα για έναρξη νέων επαγγελματικών συνεργασιών αλ-
λά και για την επίλυση οικονομικών εκκρεμοτήτων, αρκεί να έχεις προε-
τοιμάσει σωστά το έδαφος για να δρέψεις καρπούς αργότερα. 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ: Μπορεί να θες έναν κόσμο δικό σου, μπο-
ρεί να έφτιαξες τ’ όνειρό που θες να ζήσεις, μπορεί να θες να περάσεις 
στη μεριά του παραδείσου, αλλά αδερφάκι μου… μπάστα! Δεν είσαι ο 
μόνος που ‘χει απαιτήσεις. Υπάρχουν κι’ άλλοι. Γιααα, σύνελθε…! 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ Αγαπητέ Υδροχόε, η δεύτερη εβδομάδα τού Ιουλίου, που ο 
Άρης εισέρχεται στο ζώδιο τού Ταύρου για να παραμείνει έως και τις 20/8, 
έχει και κούραση και έγνοιες, αλλά και ενδιαφέρον, αν θες να προβληθείς 
κοινωνικά. Ο Άρης στρέφει το ενδιαφέρον σου σε ζητήματα που αφορούν το 

σπίτι, τη οικογένεια, το οίκημα, την διαβίωση, την 
συμβίωση αλλά και την συναισθηματική σου κατά-
σταση. Όλα τα παραπάνω αναμένεται να είναι ένα ε-
κρηκτικό κοκτέιλ που δεν θα σε αφήνει να ηρεμήσεις, 
ενώ ο Ερμής από τον Καρκίνο, φέρνει αρκετές επικοι-
νωνίες που αφορούν την εργασία, όπου νέα σχέδια 
μπαίνουν τώρα στα σκαριά. Η Αφροδίτη από τους Δι-
δύμους, σου θυμίζει ότι ο έρωτας είναι ένα πανέμορ-
φο, ανέμελο παιχνίδι που δεν μπορεί να λείπει από 
αυτές τις μέρες του καλοκαιριού και φλερτά-

ρεις ...ασύστολα, κατακτάς, ικανοποιείσαι και …αρέσεις πολύ. Αντιθέτως, 
στα επαγγελματικά και οικονομικά, δεν νιώθεις και πολλή σταθερότητα 
γιατί βγαίνουν διαρκώς γεγονότα που σε αποσυντονίζουν και σου προκα-
λούν εκνευρισμό. 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ: Πολλά τα ερωτηματικά, πολλές οι σκέψεις 
και ‘συ προσπαθείς να κρατήσεις ισορροπίες, πατώντας σε δυο βάρκες 
και κρατώντας δυο καρπούζια στην ίδια μασχάλη. Καλές οι ταρζανιές, 
αλλά όποιος το επιχειρεί πέφτει στη θάλασσα, χάνει και τα καρπούζια. 

ΙΧΘΥΕΣ Καλό μας Ψαράκι, εξελίσσεται καλύτερα ο μήνας και ο Άρης που 
εισέρχεται στο ζώδιο τού Ταύρου, για να μείνει έως τις 20/8, σε κινητοποιεί 
για συμφωνίες, έγγραφα και για να είσαι σε εγρήγορση για να αναλάβεις 
πρωτοβουλίες. Δείξε παραπάνω λίγο προσοχή για αποφυγή μικροατυχημά-

των και απόφυγε συγκρούσεις με το στενό σου περι-
βάλλον. Ο Ερμής εισέρχεται στο ζώδιο τού Καρκίνου 
και σε παρακινεί να εκφραστείς μέσω της Τέχνης. Πα-
ράλληλα ο έρωτας θα παίξει σπουδαίο ρόλο στη ζωή 
σου, ενώ δεν θα λείψουν οι ερωτικές συναντήσεις, τα 
μηνύματα, οι ειδήσεις αλλά και οι εξομολογήσεις 
καρδιάς. Έχει φτάσει η ώρα για ρομαντζάδα, για βόλ-
τες χέρι-χέρι και για σχέδια για το μέλλον… Ένα τέ-
τοιο σκηνικό μπορείς και θα καταφέρεις να το ζήσεις, 
αρκεί να ομολογήσεις αυτά που αισθάνεσαι. Στα ε-

παγγελματικά, θα διευκολυνθείς να περάσεις το μήνυμα σου ή να πετύχεις 
μία συμφωνία που σε ενδιαφέρει, αρκεί να μην τροχίζεις τα νύχια σου για 
καβγά. Στα οικονομικά, ωστόσο, καλό είναι να πεις όχι στις βιαστικές λύ-
σεις ή και στις βιαστικές αποφάσεις. 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ: Στο πολύ γενικό, θα λέγαμε ότι οι καταστά-
σεις κορυφώνονται και αυτό «εν’ ‘ειν’ κακό». Μπορεί να είναι καλό και 
μάλιστα πολύ και ’κει που νόμιζες ότι όλα πάνε λάθος, ν’ αλλάξει το 
σκηνικό και να βγεις κερδισμένος. Μιααα χαράααα σε βρίσκουμε... 
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Α ναμφίβολα, είναι θετικό να υπάρχουν 
δίαυλοι επικοινωνίας, αλλά όποιος στην 
Ελλάδα δεν θέλει να βάζει το κεφάλι 
στην άμμο, αναγνωρίζει ότι οι μονομερείς 
επεκτατικές διεκδικήσεις της Άγκυρας 
δεν αφήνουν περιθώριο για εποικοδομη-
τική διαπραγμάτευση. Τα δύο κράτη δεν 

τα χωρίζει μία διαφορά, όπως π.χ. η οριοθέτηση της υφα-
λοκρηπίδας-ΑΟΖ, την οποία καλούνται να επιλύσουν διμε-
ρώς ή με την παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο. Λόγω 
των μονομερών επεκτατικών διεκδικήσεων 
της Άγκυρας σε βάρος όχι μόνο ελληνικών 
κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και ελληνι-
κής κυριαρχίας, κάθε διαπραγμάτευση επ’ 
αυτών των διεκδικήσεων είναι από τη φύση 
της συνταγή ή για απαράδεκτες εθνικές πα-
ραχωρήσεις ή για ναυάγιο και όξυνση. Επει-
δή ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι επιθυμητό, 
Το πρόβλημα της Ελλάδας με τον τουρκικό 
επεκτατισμό είναι πάγιο και στρατηγικής 
φύσεως και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπι-
σθεί. Προφανώς, ο Μητσοτάκης έχει τα μά-
τια του στραμμένα στις κάλπες που σχεδιά-
ζει να στήσει το Σεπτέμβριο. Επιδιώκει, λοι-
πόν, μέχρι τότε –με διάφορους μάλλον χο-
ντροκομμένους τρόπους– να αποφύγει μία 
κρίση στο μέτωπο με την Τουρκία. Θεμιτή η 
επιδίωξη, αλλά όχι κατά τρόπο που να προ-
καλεί εθνικό κόστος. 
Κανείς δεν θέλει μία ελληνοτουρκική κρίση, 
αλλά δεν είναι η Ελλάδα που θα την προκα-
λέσει. Ούτε η κρίση θα αποφευχθεί με καλο-
πιάσματα, όπως η δήλωση Μητσοτάκη για 
τους Κούρδους. Γιατί αυτή η δήλωση προκαλεί εθνικό κό-
στος, αφού τινάζει στον αέρα τις τραυματισμένες από το 
1999 σχέσεις της Ελλάδας με τους Κούρδους. Και μπορεί 
διάφοροι γεωπολιτικά ανόητοι να τους περιφρονούν, αλλά 
τα σοβαρά κράτη, όπως π.χ. οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισ-
ραήλ, έχουν φροντίσει να αναπτύξουν σχέσεις μαζί τους 
άλλοτε επίσημες κι άλλοτε αφανείς. 

Τουρκικός ελέφαντας και 
προσωπική διπλωματία 
Ο Ερντογάν είναι παίκτης που δεν παραμυθιάζεται με λόγια 
του αέρα. Αυτή είναι και η αιτία που έβαλε τον Μητσοτάκη 
“στον πάγο”. Όταν οι δύο τους είχαν πριν λίγο καιρό συμ-
φάγει στην Κωνσταντινούπολη, ο Έλληνας πρωθυπουργός 
επιπολαίως είχε συμφωνήσει  όταν ο “σουλτάνος” του είχε 
προτείνει Αθήνα και Άγκυρα να μην αναμίξουν τρίτους και 
να τα βρουν με διμερείς διαπραγματεύσεις. Ο Ερντογάν 
ήθελε να δεσμεύσει την ελληνική διπλωματία να μην απευ-
θύνεται σε ΕΕ και Ουάσινγκτον για τα ελληνοτουρκικά. Κι 
αυτό, επειδή η διμερής διαπραγμάτευση ευνοεί “από χέρι” 
την Τουρκία. 
Έτσι, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
του στην Ουάσινγκτον, ο Μητσοτάκης απέφυγε –σε βαθμό 
παρεξηγήσεως– να αναφερθεί ονομαστικά στην Τουρκία, ο 
Ερντογάν θεώρησε την έμμεση αναφορά του Έλληνα πρω-
θυπουργού στο ζήτημα των τουρκικών F-16 σαν παραβία-
ση της συμφωνίας τους. Και όπως θυμόμαστε, αντέδρασε 
έντονα. 

Ο Μητσοτάκης όφειλε να έχει διδαχθεί από την 
ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων τον τελευ-
ταίο μισό αιώνα ότι υπάρχουν όρια στην προσω-
πική διπλωματία, ακόμα κι όταν πρόκειται για τα-
κτικού χαρακτήρα χειρισμούς και επιδιώξεις. Οι 
διμερείς σχέσεις έχουν και φορτωθεί και φορτισθεί 
επικίνδυνα. Η μείωση της θερμοκρασίας έχει αξία, 
υπό την προϋπόθεση ότι για την επιτύχει η Αθήνα 
δεν αναλαμβάνει δεσμεύσεις, έστω και προφορι-
κές, που θα τις βρει μπροστά της. 

Η τουρκική κρατική ιδε-
ολογία 

Έχω επανειλημμένως υπογραμμίσει ότι το επόμενο διάστη-
μα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Εκτός από τον πάγιο τουρκι-
κό επεκτατισμό, που με διακυμάνσεις εκδηλώνεται τα τε-
λευταία σχεδόν 50 χρόνια, ο Ερντογάν έχει και προσωπική 
πολιτική σκοπιμότητα να επιτύχει μία “νίκη” επί της Ελλά-
δας εν όψει της κρίσιμης προεδρικής εκλογής του Ιουνίου 
2023. Μπορεί να μην επιθυμεί γενικευμένο πόλεμο, αλλά 
θα τον βόλευε πολύ να ταπεινώσει την Ελλάδα για να το 

πουλήσει στους ευεπίφορους στον εθνικιστικό πυρετό 
Τούρκους ψηφοφόρους. Δεδομένης της οικονομικής κρί-
σης, άλλωστε, το μόνο χαρτί που του έχει απομείνει είναι 
να πουλήσει “εθνικό μεγαλείο” και επεκτατισμό. 
Στρατηγικός στόχος των νεοοθωμανών ήταν εξαρχής να 
αποδομήσουν τον κεμαλισμό ως θεμέλιο ιδεολογικό λίθο 
της Τουρκικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο Ερντογάν, άλλωστε, 
αυτοπροβλήθηκε εμμέσως πλην σαφώς ως ο ηγέτης που 
κλείνει την κεμαλική παρένθεση. Μέσω του νεοοθωμανι-
σμού επανέφερε στο προσκήνιο το άτυπο αυτοκρατορικό 
όραμα των Τούρκων. Δικό του σημείο αναφοράς είναι ο 
Μωάμεθ ο Πορθητής κι όχι ο Κεμάλ. 
Αν και ο Ερντογάν έχει αποτύχει να αναδειχθεί ηγέτης του 
μουσουλμανικού κόσμου, όπως επεδίωκε, παρέμεινε πι-
στός στο σχέδιό του το 2023 η Τουρκία να έχει εδραιωθεί 
ως μεγάλη δύναμη, παρά την οικονομική κρίση που την 
μαστίζει τα τελευταία χρόνια. Για να αναδειχθεί, μάλιστα, ο 
ίδιος σε εθνικό ηγέτη δεν αρκούσαν η διάλυση του μετακε-
μαλικού βαθέος κράτους και σε επόμενη φάση οι μαζικές 
εκκαθαρίσεις του κράτους από το κίνημα Γκιουλέν, επί της 
ουσίας από τα δυτικά δίκτυα επιρροής. Χρειαζόταν και ένα 
ιδεολογικό όχημα. 
Για να συσπειρώσει γύρω του την κρατική γραφειοκρατία 
και κυρίως τους στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν δεχθεί ισχυ-
ρό πλήγμα από τις μαζικές εκκαθαρίσεις, ο Τούρκος πρόε-
δρος παίζει δυνατά το χαρτί του εθνικισμού-επεκτατισμού. 
Αυτό, άλλωστε, είναι ο πυρήνας της τουρκικής κρατικής 
ιδεολογίας και ως εκ τούτου ο κοινός παρονομαστής του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος. Με αυτό τον τρόπο και σ’ 

αυτή την ιδεολογική βάση προσελκύει και ενσωματώνει στο 
καθεστώς του και παραδοσιακούς κεμαλιστές αξιωματικούς 
και κρατικούς αξιωματούχους, κυρίως ευρασιανιστές. 

Επήλθε όσμωση 
Οι νεοοθωμανοί του Ερντογάν είναι εξίσου εθνικιστές με 
τους κεμαλιστές, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Στα ελληνο-
τουρκικά, ωστόσο, είχε από νωρίς επέλθει μία όσμωση 
μεταξύ των δύο βασικών τουρκικών ιδεολογικοπολιτικών 
ρευμάτων. Ο Ερντογάν δεν διαφοροποιήθηκε ποτέ από τις 
πάγιες μονομερείς τουρκικές διεκδικήσεις. Στη δεκαετία 
2002-12, όμως, εμφανιζόταν μετριοπαθής. 
Οι λόγοι ήταν δύο: Πρώτον, επειδή τότε είχε ανοικτό εσωτε-
ρικό μέτωπο με το κεμαλικό βαθύ κράτος. Δεύτερον, επειδή 
ως φορέας της νεοοθωμανικής ιδεολογίας και στρατηγικής, 
επιχειρούσε να καταστήσει την Τουρκία κέντρο και ηγεμόνα 
του μεταοθωμανικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό αρχικά επε-
δίωξε να ρυμουλκήσει σταδιακά την Ελλάδα σε μια κατά-
σταση άτυπης δορυφοροποίησης. 
Τα τελευταία χρόνια, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο 
εμφύλιος πόλεμος στους κόλπους του τουρκικού πολιτικού 

Ισλάμ (Ερντογάν εναντίον Γκιουλέν) υπο-
χρέωσε τον Τούρκο πρόεδρο να επαναπρο-
σανατολίσει την πολιτική των συμμαχιών 
του όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στο 
εσωτερικό. Τα τελευταία αρκετά χρόνια που 
έχει και θεσμικά καταστεί άτυπος σουλτάνος 
ξεδιπλώνει την ατζέντα του και στο επίπεδο 
της ισλαμοποίησης στο εσωτερικό της Τουρ-
κίας και στο επίπεδο της ευθείας προβολής 
επεκτατικών διεκδικήσεων. 

Η Δύση δεν τραβάει 
το σκοινί 
Εγκλωβισμένη στις δικές της αντιφάσεις, η 
ΕΕ αποδείχθηκε ανίκανη να δει τη μεγάλη 
εικόνα, να αντιμετωπίσει  και να λειτουργή-
σει αποτρεπτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα 
θεμιτά εθνικά συμφέροντα των χωρών-
μελών της. Όταν ο Ερντογάν είχε πρωτοαμ-
φισβητήσει τη συνθήκη της Λωζάννης, 
το Βερολίνο είχε αντιδράσει με το εξής πο-
ντιοπιλατικό τρόπο: «Μας είναι γνωστό πως 

υπάρχουν διαφορές εδώ και καιρό, εδώ και δεκαετίες. Δια-
φορές απόψεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας για 
την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών. Η 
γερμανική κυβέρνηση είναι της άποψης ότι αυτές οι διαφο-
ρές μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να επιλυθούν ειρηνικά. 
Κατά τα άλλα δεν εκφράζει άποψη και σίγουρα δεν θα πά-
ρει το μέρος κανενός»! 
Η ανωτέρω επίσημη δήλωση αντανακλά με ενδεικτικό τρό-
πο το γεγονός ότι οι εταίροι μας αντιλαμβάνονται ακόμα και 
μία τόσο χοντροκομμένη τουρκική πρόκληση σαν ελληνο-
τουρκική, απέναντι στην οποία τηρούν ίσες αποστάσεις! Κι 
αυτή η τάση παραμένει ισχυρή ακόμα κι όταν οι σχέσεις της 
Άγκυρας με τη Δύση επιδεινώθηκαν, λόγω τουρκικών κινή-
σεων. Αναφέρομαι στην προσέγγιση Ερντογάν-Πούτιν, 
στην αγορά των S-400 και αυτόν τον καιρό στον τουρκικό 
εκβιασμό για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας. 
Οι ΗΠΑ –και πίσω τους οι Ευρωπαίοι– αποφεύγουν να 
αντιδράσουν κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει ρήξη 
στις σχέσεις τους με την Άγκυρα. Οι τελευταίες εξελίξεις με 
αφορμή τον τουρκικό εκβιασμό για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ 
επιβεβαίωσαν αυτή την πολιτική και μάλιστα κατά τρόπο 
προσβλητικό για τους Δυτικούς. Αυτό που δεν καταλαβαί-
νουν είναι ότι ακόμα κι αν τον Ιούνιο 2023 ο Ερντογάν απο-
μακρυνθεί από την εξουσία, η Τουρκία δεν θα ξαναγίνει 
αυτό που ήταν πριν το 2002. Η Τουρκία έχει ήδη αποπλεύ-
σει γεωστρατηγικά. Δεν ισχυρίζομαι ότι θα φύγει από την 
Ατλαντική Συμμαχία. Ισχυρίζομαι ότι θα παραμείνει στη 
Δύση με το ένα πόδι, ενώ με το άλλο θα χορεύει σε ευρασι-
ανικούς ρυθμούς. 

Μπορεί ο Μητσοτάκης να “εκλιπαρεί” διάλογο, μπορεί 
για να κατευνάσει τον “σουλτάνο” να έφθασε να χαρα-
κτηρίσει τους ακτιβιστές του κουρδικού εθνικού-
απελευθερωτικού κινήματος “τρομοκράτες”, αλλά ο Ερ-
ντογάν παρέμεινε ακλόνητος. Όπως δήλωσε, παρά τις 
πιέσεις που του ασκήθηκαν να συναντήσει τον Έλληνα 
πρωθυπουργό, αρνήθηκε κατηγορηματικά. Στην Αθήνα 
οφείλουν επιτέλους να συνειδητοποιήσουν ότι ο τουρκι-
κός ελέφαντας δεν θα βγει από το δωμάτιο, παριστάνο-
ντας ότι δεν τον βλέπουμε. 

Ο Σταύρος Λυγερός 
έχει εργασθεί σε εφη-
μερίδες (για 23 χρόνια 
στην Καθημερινή), ρα-
διοφωνικούς και τηλε-
οπτικούς σταθμούς. 
Σήμερα είναι πολιτικός
-διπλωματικός σχολια-

στής στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και διευθυντής 
του ιστότοπου SLpress.gr. Συγγραφέας 16 βιβλί-
ων. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στην εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973.  
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Μ ετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 
1974, είναι σαφές ότι κυρία απειλή για την 
Ελλάδα προέρχεται από την Τουρκία. Η 
γειτονική χώρα συστηματικά και συνεχώς 
έχει μεταβληθεί σε πηγή κινδύνων για τα 
γειτονικά της κράτη. Οι ενεργειακές εξελί-
ξεις και οι αντίστοιχοι σχεδιασμοί στην 

Ανατολική Μεσόγειο, που δεν συμπεριλαμβάνουν την Τουρκία, σε 
συνδυασμό με τις υφιστάμενες τριμερείς συνεργασίες (Ελλάδα-
Κύπρος-Αίγυπτος, Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και Ελλάδα-Κύπρος-
Ιορδανία) –αν κι αυτές έχουν ατονήσει κάπως το τελευταίο διάστη-
μα– της προκαλούν νευρικότητα. Το ίδιο και η εκτόξευση των ελ-
ληνοαμερικανικών σχέσεων στο καλύτερο επίπεδο τις τελευταίες 
δεκαετίες. 
Η τουρκική γεωστρατηγική ξεδιπλώνεται επιθετικά σε έξι μέτωπα: 
Πρώτον, στην Συρία, εισβάλλοντας τρεις φορές σε τρεις περιοχές 

ξένης χώρας κι απειλώντας αυτό τον καιρό να εισβάλει και 
πάλι. 

Δεύτερον, στη Λιβύη, όπου με την αποφασιστική στρατιωτική 
επέμβασή της άλλαξε την πορεία του εκεί εμφυλίου πολέμου. 

Τρίτον, στο βόρειο Ιράκ, όπου πραγματοποιεί συχνές επιχειρήσεις 
εναντίον του ΡΚΚ. 

Τέταρτον, στον Καύκασο, όπου με την επέμβασή της έδωσε τη 
νίκη στους Αζέρους εναντίον των Αρμενίων. 

Πέμπτον, στην κυπριακή ΑΟΖ, με τις πειρατικές έρευνες και γεω-
τρήσεις. 

Έκτον, στο ελληνοτουρκικό μέτωπο με την αμφισβήτηση ελληνι-
κών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με συνεχείς απειλές για 
την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. 

Και σήμερα η Τουρκία συνεχίζοντας την αμφισβήτηση των ελληνι-
κών κυριαρχικών δικαιωμάτων, προχώρησε στην παράνομη δέ-
σμευση περιοχής ανάμεσα σε Σκύρο και Ψαρά για ασκήσεις της 
πολεμικής της αεροπορίας και ναυτικού από την Δευτέρα έως και 
τις 31 Αυγούστου. Η Ελλάδα φυσικά και απάντησε πως η δέσμευ-
ση είναι άκυρη, καθώς η Τουρκία δεν έχει καμία δικαιοδοσία εντός 
του FIR Αθηνών. 

Η τουρκική γεωστρατηγική 
Πρόκειται δηλαδή για μοναδική περίπτωση χώρας που έχει εισβά-
λει σε τέσσερα κράτη σήμερα (Κύπρος, Συρία, Ιράκ και Λιβύη) και 
απειλεί πέμπτο (Ελλάδα). Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας βα-
σίζεται στην αντίληψη περί ζωτικού χώρου, την οποία υιοθέτησαν 
οι Ναζί. Δηλαδή, μια μεγάλη δύναμη χρειάζεται ζωτικό χώρο για να 
“αναπνεύσει”. Ποιοι εμποδίζουν την υλοποίηση του εν λόγω τουρ-
κικού στρατηγικού σχεδιασμού; Πρωταρχικά δύο έθνη, οι Έλληνες 
και οι Κούρδοι. 
Συνδυαζόμενη η θεωρία του ζωτικού χώρου με την μεγαλοϊδεατική 
νεοοθωμανική αντίληψη, παράγει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. 
H ιδεολογική σχέση Νεοτούρκων και Κεμάλ με τη ναζιστική ιδεολο-
γία και τον θαυμασμό του Χίτλερ για τον Κεμάλ αποκαλύπτεται 
λεπτομερώς στο βιβλίο του Βρετανού καθηγητή Δρ. Στέφεν Άιριγκ 
με τίτλο: “Ατατούρκ και Ναζί. Δάσκαλος και μαθητής στην εφαρμο-
γή του ολοκληρωτισμού”. 
Η τουρκική γεωστρατηγική εδράζεται σε δύο θεωρίες, μία εθνικι-
στική-αλυτρωτική και μία πολιτική-θρησκευτική. Αυτό συμβαίνει 
εδώ και δεκαετίες, άλλοτε κεκαλυμμένα και άλλοτε –όπως την 
παρούσα περίοδο– έντονα και προκλητικά. 
Επιπρόσθετα, η τουρκική γεωστρατηγική διαμορφώθηκε και από 
δύο πρόσφατες θεωρίες: Μια νεόκοπη θεωρία που περιφρονεί 
έννοιες του διεθνούς δικαίου και μια που προτάσσει το νεοοθωμα-
νικό μεγαλείο. 

Ο “Εθνικός Όρκος” του Κε-
μάλ 
Ο “Εθνικός Όρκος” (Misaak-i Milli ή Ahd-i Milli) αφορά 
την παρακαταθήκη του Κεμάλ, που ψηφίστηκε το 1920 
στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση στο Ερζερούμ. Τότε, και 
ενώ ο Ελληνικός Στρατός είχε απελευθερώσει την Σμύρ-
νη και μια σειρά από άλλες περιοχές της δυτικής Μικράς 
Ασίας, ο Κεμάλ συγκάλεσε τους πολιτικούς ηγέτες της 
Ανατολίας και διοργάνωσε το Συνέδριο του Ερζερούμ 
και το Συνέδριο της Σεβάστειας. 
Στα συνέδρια εκείνα, αφού εξασφάλισε και την υποστή-
ριξη των ηγετών των φατριών των Κούρδων, αποφασί-

στηκαν οι βασικοί άξονες του “Εθνικού Όρκου”, που δόθηκε από 
την Tουρκική Εθνοσυνέλευση, σε μια συνεδρίαση που έγινε κε-
κλεισμένων των θυρών, στις 28 Ιανουαρίου 1920. Ο “Εθνικός 
Όρκος”, που αποτελείται από έξι άρθρα, ανακοινώθηκε στην κοινή 
γνώμη στις 17 Φεβρουαρίου και περιελάμβανε τους όρους της 
ειρηνευτικής συμφωνίας που ήταν διατεθειμένη να υπογράψει η 
Τουρκία. 

Μάλιστα, για να γίνει αντιληπτό από όλους και να αποτελέσει την 
παρακαταθήκη του Κεμάλ και τον οδηγό για τους μελλοντικούς 
κυβερνήτες της Τουρκίας ήταν συνημμένα του “Εθνικού Όρκου” ο 
χάρτης με τις μελλοντικές διεκδικήσεις τις Τουρκίας. Σε αυτόν ανα-
γράφονταν και αναφέρονταν όλες οι περιοχές που θα διεκδικούσε 
η Τουρκία. Δηλαδή, όπου υπάρχουν σήμερα τουρκικές διεκδική-
σεις, στη Μοσούλη, στο Χαλέπι, στην Κύπρο, στα Δωδεκάνησα, 
στη Δυτική Θράκη κλπ. 
Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες για το ποιες είναι οι περιοχές 
που διεκδικεί το τουρκικό έθνος, ο Ερντογάν συμπεριέλαβε στα 
“σύνορα της καρδιάς του” το Χαλέπι (Συρία), τη Μοσούλη, το Κιρ-
κούκ και το Αρμπίλ (Ιράκ), το Καραμπάχ (Αρμενία), το Μπατούμ 
(Γεωργία), την Κριμαία (Ρωσία), τη Βάρνα (Βουλγαρία), τη μου-
σουλμανική Βοσνία, τα Σκόπια, την ελληνική Θράκη, τη Θεσσαλο-
νίκη (γενέτειρα του Κεμάλ) και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. 
Στην ουσία πρόκειται για τις περιοχές που αναφέρονται στον 
“Εθνικό Όρκο”. 
Ο Ερντογάν έχει δηλώσει ότι «η Τουρκία δεν είναι μόνο τα 82 εκα-
τομμύρια των πολιτών της αλλά και τα εκατομμύρια αδέλφια μας 
στη γύρω γεωγραφική περιοχή», προσθέτοντας ότι είναι καθήκον, 
αλλά και δικαίωμα της Τουρκίας να ενδιαφέρεται γι’ αυτές τις περι-
οχές: «Η στιγμή που θα παραιτηθούμε από αυτό, θα είναι η στιγμή 
που θα χάσουμε την ανεξαρτησία μας και το μέλλον μας». 

“Εθνική Θέαση” και “Γαλάζια 
Πατρίδα” 
Η “Εθνική Θέαση” (Milli Gorus) του Νετσμενττίν Ερμπακάν 
(ιστορικός ηγέτης του τουρκικού πολιτικού Ισλάμ και μέντορας του 
Ερντογάν) είναι το πλαίσιο των ιδεών του για μια ισχυρή Τουρκία, 
που παρουσίασε το 1975. Με αυτό το πρόγραμμα, ο Ερμπακάν 
εισήγαγε μια ιδεολογική πλατφόρμα. Πρόκειται για ένα πλαίσιο 
αρχών και στόχων για ανέλιξη της Τουρκίας σε σημαντική χώρα 
του παγκόσμιου συστήματος. Σημαντικό στοιχείο στην “Εθνική 
Θέαση” κατέχει το πολιτικό Ισλάμ. Έτσι, στην ουσία η “Εθνική 
Θέαση” είχε στόχο την αναρρίχηση ενός ισλαμικού κόμματος στην 
εξουσία. Ο στόχος αυτός επετεύχθη όταν ο αγαπημένος του Ερ-
μπακάν, ο “πρίγκηπας της Ιστανμπούλ” (Ερντογάν) κυριάρχησε 
στην Τουρκία. 
Μέχρι πριν λίγα χρόνια η Τουρκία επεδίωκε την “γκριζοποίηση” 
ελληνικών νησίδων, που δεν αναφέρονταν ονομαστικά στη συνθή-

κη της Λωζάννης και τη διχοτόμηση του Αιγαίου στον 25ο μεσημ-
βρινό. Τα τελευταία χρόνια προέκυψε και η “Γαλάζια Πατρίδα”. Η 
παράνομη –με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας– θεωρία της 
“Γαλάζιας Πατρίδας”, δημιουργός της οποίας είναι ο ναύαρχος 
Τζιχάτ Γιαϊτζί, είναι το όχημα που χρησιμοποιεί τώρα η Άγκυρα, 
προκειμένου να αμφισβητήσει τα δικαιώματα της Ελλάδας και της 
Κύπρου στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμαστε 
σε μια θαλάσσια έκταση περίπου 465.000 τετρ. χλμ. 

Η όλη θεωρία στηρίζεται στη νομική αυθαιρεσία ότι τα νησιά δεν 
έχουν υφαλοκρηπίδα-ΑΟΖ. Έτσι, προέκυψε και το μνημόνιο 
Άγκυρας-Τρίπολης. Στην ουσία έχουμε μια προσπάθεια της Τουρ-
κίας να οικειοποιηθεί μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις 
“επιχωματώνοντας” τες γεωπολιτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση 
αυτό να γίνει αποδεκτό από την διεθνή κοινότητα, αφού υπάρχουν 
πολλά νησιώτικα κράτη, καθώς και κράτη, μέρος της επικράτειας 
των οποίων είναι νησιά. Είναι προφανές πως αυτά τα κράτη δεν 
θέλουν ούτε να ακούσουν για την τουρκική θεωρία. 

Το “Στρατηγικό Βάθος” του Ντα-
βούτογλου 
Η ολοκληρωμένη γεωστρατηγική αντίληψη της νεοοθωμανικής 
Τουρκίας αποκαλύπτεται, διαβάζοντας το βιβλίο του καθηγητή, 
πρώην υπουργού Εξωτερικών και πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβού-
τογλου. Εκεί, αναλύεται η γεωπολιτική κατάσταση στο σύμπλοκο 
Βαλκάνια-Αιγαίο-Ανατολική Μεσόγειος. Διαβάζουμε: «Μέσα σε 
αυτόν τον σχεδιασμό, το ζήτημα της Κύπρου, θα έλθει στο προ-
σκήνιο με πιο ενεργό τρόπο». 
Ξεκαθαρίζει την τουρκική πολιτική απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, 
τονίζοντας ότι «η Κύπρος πρέπει να βγει από την τουρκο-ελληνική 
εξίσωση». Και παρακάτω: «Η Κύπρος γίνεται με αυξανόμενη ταχύ-
τητα ένα ζήτημα Ευρασίας και Μέσης Ανατολής–Βαλκανίων 
(Δυτικής Ασίας-Ανατολικής Ευρώπης». Και τότε δεν είχαν ανακα-
λυφθεί τα ενεργειακά αποθέματα νοτίως της Κύπρου, οι ενεργεια-
κές συμμαχίες και άξονες, που αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα 
του προαναφερθέντος συμπλόκου. 
Σε ό,τι αφορά την ισλαμοτουρκική πολιτική με τα βαλκανικά κράτη 
αναφέρει τα εξής: «Μια αδυναμία της Τουρκίας που θα φανερωθεί 
στο θέμα της ασφάλειας και της προστασίας της τουρκικής κοινό-
τητας στην Κύπρο, μπορεί να εξαπλωθεί σαν κύμα στην Δυτική 
Θράκη και την Βουλγαρία και ακόμη στο Αζερμπαϊτζάν και την 
Βοσνία». Μόνο από τα μικρά αυτά αποσπάσματα σκιαγραφείται η 
νεοοθωμανική στρατηγική. 
Η Ελλάδα, ακολουθώντας πολιτική κατευνασμού, θεωρεί ότι θα 
ηρεμήσει το αδηφάγο “θηρίο”, χαϊδεύοντάς το κατά την φορά του 
πέλους. Αυτό, όμως, οδηγεί σταδιακά την πατρίδα στην παραχώ-
ρηση εθνικών δικαιωμάτων χωρίς πόλεμο. Διατρέχουμε κίνδυνο 
αφανισμού ως έθνος αν συνδυαστεί η επιθετική πολιτική της Τουρ-
κίας με την ελληνική πολιτική κατευνασμού, καθώς και με άλλους 
εθνοκτόνους παράγοντες. 
Αναφερόμαστε φυσικά στην υπογεννητικότητα, τη μετανάστευση 
των καλυτέρων και πολύ καλά εκπαιδευμένων νέων μας, καθώς 
και την ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση στην Ελλάδα μου-
σουλμάνων. 
Μόνη ελπίδα, η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής με κυρίαρχη την 
πολιτική αποτροπής, μαζί με ισχυρές συμμαχίες και κυρίως με 
ανάταξη του εθνικού δυναμικού. Και για να είμαστε σαφείς, απο-
τροπή σημαίνει ισχύς, με δεδομένη την πολιτική εφαρμογή της, αν 
απαιτηθεί για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. 

Ο Κινέζος φιλόσοφος και στρατηγός Σουν Τσου, στην 
πραγματεία του “Η Τέχνη του Πολέμου”, που γράφτηκε 
πριν 2.500 χρόνια, παροτρύνει τον ηγέτη να μάθει καλά 
τον εχθρό του, καθώς και τα σχέδιά του για να μπορεί 
να τον αντιμετωπίσει επιτυχώς. Σε ένα από αυτά λέει: 
«Ανακαλύψτε τα σχέδια του εχθρού και θα ξέρετε ποια 
στρατηγική θα είναι επιτυχής και ποια όχι». Ας το πούμε 
προκαταβολικά. Η Τουρκία δεν είναι απρόβλεπτη. Η 
τουρκική γεωστρατηγική έχει διαμορφωθεί σταδιακά, 
αλλά είναι διακηρυγμένη και εξαρχής ήταν επεκτατική. 

Ο Ιωάννης Μπαλτζώης είναι αντι-
στράτηγος ε.α. Γεννήθηκε στην 
Άρτα το 1954. Πέρα των προβλε-
πόμενων θέσεων, υπηρέτησε ως 
παρατηρητής της ΕΕ κατά τον πό-
λεμο της Βοσνίας, υπασπιστής του 

Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου 
και Ακόλουθος Άμυνας στην ελληνική πρεσβεία στο 
Τελ Αβίβ (2000-2003). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου στην Γεωπολιτική και σε σπουδές Άμυνας και 
διεθνούς ασφάλειας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου, της 
Σχολής Εθνικής Αμύνης και της Σχολής Τακτικών Πλη-
ροφοριών του στρατού των ΗΠΑ. Μετά την αποστρα-
τεία του δίνει διαλέξεις και αρθρογραφεί τακτικά. 

Ο Χάρτης του Εθνικού Όρκου με τις εδαφικές διεκδικήσεις. 
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Θ α επιχειρήσουμε, λοιπόν, μια προέ-
κταση της θέσης για την ανάγκη εθνι-
κά ανεξάρτητης, αδέσμευτης και αυτό-
φωτης γεωπολιτικής λειτουργίας. Θα 
εξετάσουμε, σε πολύ γενικές γραμμές 
πώς η Ελλάδα μπορεί να λειτουργή-
σει ως Middle Power (Μεσαία Δύνα-

μη) στο σύνθετο σημερινό διεθνές σύστημα. Η κυρίαρχη 
αντίληψη για τη μορφή που έχει το σημερινό διεθνές σύ-
στημα είναι πως μετατρέπεται σε πολυπολικό. 
Όμως, αυτός ο όρος εκφράζει μια πιο πολύπλοκη κατά-
σταση από ό,τι συνήθως εννοείται. Μεταξύ των άλλων, 
σήμερα φαίνεται πως βρισκόμαστε στη φάση αποκρυ-
στάλλωσης της δεύτερης γενεάς του 
σύγχρονου πολυπολικού διεθνούς συ-
στήματος. Η πρώτη γενεά προέκυψε 
από την έμπρακτη αποδόμηση της 
φαντασίωσης ενός μονοπολικού κό-
σμου, ελεγχόμενου από τις ΗΠΑ. 
Η μετεωρική άνοδος της Κίνας, η λιγό-
τερο εντυπωσιακή, αλλά επίσης σημα-
ντική, άνοδος της Ινδίας και η αναγέν-
νηση της Ρωσίας, σε συνδυασμό με 
τον εγκλωβισμό των ΗΠΑ στον χιμαιρι-
κό και αυτοκαταστροφικό “Πόλεμο ενά-
ντια στην Τρομοκρατία”, οδήγησαν στη 
λήθη το όνειρο της αμερικανικής μονο-
κρατορίας. Αυτή η δομή ακολουθήθηκε 
από την εξέλιξη πολλών μεσαίων χω-
ρών, που αποτελούν τη δεύτερη γενεά 
του πολυπολικού συστήματος, σε φιλό-
δοξους αυτόνομους δρώντες. 
Ορισμένες από τις χώρες αυτές είναι η 
Ινδονησία, το Πακιστάν, το Ιράν και βέβαια η Τουρκία. Οι 
χώρες αυτές δεν έχουν, φυσικά, τα μεγέθη των ΗΠΑ της 
Ρωσίας, της Κίνας ή της Ινδίας. Αξιοποιώντας, όμως, τα 
κενά μεταξύ των μεγαλύτερων Δυνάμεων, μπορούν να 
έχουν κι αυτές σημαντικό μερίδιο στη διεθνή κατανομή 
ισχύος. Με ποδοσφαιρικούς όρους, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι παίζουν κι αυτές στην Α’ Εθνική του διεθνούς 
συστήματος. Ως ουραγοί μεν σήμερα, αλλά με φιλοδοξίες 
για το μέλλον. Έτσι, οι νέες Δυνάμεις δημιουργούν ανησυ-
χίες στην “παλιά φρουρά” που βλέπει τα προνόμιά της να 
απειλούνται. 

Δευτερογενής πολυπολικό-
τητα 
Ως αποτέλεσμα αυτού του ανταγωνισμού προκύπτει στα-
διακά μια δευτερογενής πολυπολικότητα. Αυτή είναι το 
πλέγμα των Μεσαίων Δυνάμεων, οι οποίες αναπτύσσο-
νται ως τέτοιες, ακριβώς χάρη στην αλληλεπίδραση των 
μεγαλύτερων Δυνάμεων του πολυπολικού συστήματος. 
Θα ήταν παραπλανητική παρομοίωση εάν την αποκαλού-
σαμε Β’ Εθνική. Γιατί, σε αντίθεση με τις ποδοσφαιρικές 
κατηγορίες, οι Μεσαίες Δυνάμεις υπάρχουν ως τέτοιες, 
όταν λειτουργούν ως ρυθμιστικός-ελεγκτικός παράγοντας 
μιας μεγαλύτερης Δύναμης του πολυπολικού κόσμου. 

Βασικές προϋποθέσεις για να λειτουργεί μία χώ-
ρα ως Middle Power είναι ότι πρέπει να βρίσκεται 
σε ένα κρίσιμης σημασίας υποσύστημα του διε-
θνούς συστήματος, να μην έχει φιλοδοξίες και 
δυνατότητες Μεγάλης Δύναμης και στο ίδιο υπο-
σύστημα να υπάρχει μια Μεγάλη Δύναμη του 
πολυπολικού διεθνούς συστήματος. Από την 
ύπαρξη αυτής της Μεγάλης Δύναμης, η Middle 
Power αντλεί μεγάλο μέρος της πολυτιμότητάς 
της. 
Συγκεκριμένα, ένας από τους ρόλους της Middle 
Power είναι ο επηρεασμός των βασικών γεωπολι-
τικών λειτουργιών της γειτνιάζουσας Μεγάλης 
Δύναμης, είτε δια ανταγωνισμού και σύγκρουσης 
είτε δια συνεργασιών. Όμως, το βασικότερο στοι-

χείο που πρέπει να έχει μια Middle Power για να λειτουρ-
γεί ως τέτοια, είναι να μην είναι ταυτισμένη με καμία Μεγά-
λη Δύναμη. Γιατί τότε δεν είναι ούτε μεσαία, ούτε μικρή, 
ούτε τίποτα. Είναι εξάρτημα μιας άλλης Δύναμης και δεν 
έχει αυτόνομο ρόλο. 

Η άνοδος της Κίνας 
Το 2018 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Oxford University 
Press, ένας συλλογικός τόμος υπό τον τίτλο “Will China’s 
Rise be Peaceful?”. Το έργο εξετάζει μια σειρά από πτυ-
χές της επίδρασης που έχει η άνοδος της Κίνας στο διε-
θνές σύστημα και τι τριβές μπορεί να προκαλέσει. Την 
επιστημονική επιμέλεια του έργου έχει ο Asle Toje, ο διευ-

θυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Νόμπελ στο Όσλο της 
Νορβηγίας. 
Στο έργο αυτό, λοιπόν, περιλαμβάνεται και η εργασία ενός 
Ιάπωνα καθηγητή, του Yoshihide Soeya, ο οποίος θεωρεί 
ότι για τη διαχείριση της πρόκλησης της νέας πανίσχυρης 
Κίνας, η Ιαπωνία πρέπει να υιοθετήσει μια στρατηγική 
Middle Power. Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι δεν είναι το μέγε-
θος ή η ισχύς που διαμορφώνουν μια Middle Power, αλλά 
η παρεμβατική της ικανότητα. Αυτή προκύπτει πρωτίστως 
από τη δυνατότητά της να ασκεί πολύπλευρη πολιτική κι 
αυτή με τη σειρά της εδράζεται πάνω στην άρνηση για 
απόλυτη ταύτιση με κάποια Μεγάλη Δύναμη. 
«Η έννοια της Middle Power δεν αφορά το μέγεθος ενός 
κράτους, ούτε της εθνικής του ισχύος… Πρώτα απ’ όλα, 
μια στρατηγική Middle Power χαρακτηρίζεται από την α-
πουσία μονομερούς δράσης», γράφει ο Yoshihide Soeya 
(“The Rise of China in Asia. Japan at the Nexus, στο Will 
China’s Rise be Peaceful? Security, Stability, and Legiti-
macy”, επιστημονική επιμέλεια Asle Toje, Oxford Universi-
ty Press, Νέα Υόρκη, 2018). Μια Middle Power, λοιπόν, 
πρέπει να έχει αυτόνομο ρόλο και γεωπολιτική λειτουργία. 
Και αυτό δεν είναι κάτι που επιδιώκει μόνον η ίδια. Το 
θέλουν και οι Μεγάλες Δυνάμεις, με τις οποίες διατηρεί 
συμμαχική σχέση. 

Για παράδειγμα, μια πλήρως “αμερικανοποιημένη” Ιαπω-
νία θα φόβιζε τη Ρωσία και θα λειτουργούσε ως παράγο-
ντας σύγκλισης Ρωσίας και Κίνας, κάτι που η Ουάσιν-
γκτον (φυσιολογικά) θα ήθελε να αποφύγει – αν κι όπως 
έδειξε ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η Δύση που εξωθεί 
Ρωσία και Κίνα τη μία στην αγκαλιά της άλλης. Ας επι-
στρέψουμε, όμως, στη θέση του Soeya, διατυπωμένη 
πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μια αυτόνομη και αυτό-
φωτη Ιαπωνία, λοιπόν, η οποία παίζει το δικό της παιχνί-
δι, θα μπορούσε να επιτύχει το κατάλληλο μείγμα σχέσε-
ων με το Πεκίνο, ώστε να λειτουργήσει ως αποσβεστήρας 
κραδασμών στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ και να προσεγγίσει 
και τη Ρωσία, προκειμένου να αποδυναμώσει τον άξονα 
Μόσχας-Πεκίνου. 

Ρυθμιστική Δύναμη 
Ακριβώς έναν παρόμοιο ρόλο θα μπορούσε να παίξει και 
η Ελλάδα. Βέβαια, η Ελλάδα δεν είναι Ιαπωνία. Από την 
άλλη, όμως, δεν θα λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγο-
ντας της Κίνας, αλλά της Τουρκίας. Με μια πρώτη ματιά, η 
Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει 
ως Middle Power. Βρίσκεται στην πιο κρίσιμη ίσως περιο-
χή του διεθνούς συστήματος, δεν έχει φιλοδοξίες Μεγάλης 
Δύναμης και απέναντί της βρίσκεται η ανερχόμενη Τουρκί-
α. 
Κανείς από τους ισχυρότερους διεθνείς αλλά και τοπικούς 
δρώντες δεν θέλει να δει την Τουρκία να καθίσταται υπερ-
βολικά ισχυρή. Άρα, καταρχήν, μια ισχυρή Ελλάδα, που 

θα αποτελεί παράγοντα ανάσχεσης της 
τουρκικής επιρροής και ισχύος, είναι 
μια προοπτική που εντάσσεται στις 
ρεαλιστικές αναγνώσεις του σημερινού 
διεθνούς συστήματος. Όμως, για να 
παίξει τον συγκεκριμένο ρόλο η Ελλά-
δα και να έχει τα γεωπολιτικά οφέλη 
που θα προκύψουν από αυτόν, οφείλει 
να λειτουργήσει όχι ως εξάρτημα κά-
ποιας άλλης Δύναμης, αλλά ως αυτό-
νομος και αυτόφωτος δρων. 
Αν χρειαστεί και “απειθαρχώντας” φαι-
νομενικά στα κελεύσματα της Δύσης. 
Για παράδειγμα, πρέπει να έχει τη δυ-
νατότητα να ενισχύσει αποφασιστικά 
τις σχέσεις της με τη Μόσχα, όχι μόνο 
αν το κρίνει σκόπιμο για τα δικά της 
εθνικά συμφέροντα, αλλά και για να 
λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας 
στη διαμόρφωση της δυτικής υψηλής 

στρατηγικής. Κι αυτό, γιατί μια ενισχυμένη σχέση Αθήνας-
Μόσχας, δεδομένης της ανταγωνιστικής σχέσης Ελλάδας-
Τουρκίας, λειτουργεί ως δυνάμει παράγοντας αποδυνά-
μωσης των σχέσεων Μόσχας-Άγκυρας. 
Προφανώς, αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο για την αμερικα-
νική πολιτική. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τις σχέ-
σεις της Ελλάδας με το Ιράν, με την Κίνα και με μια σειρά 
από άλλες χώρες. 
Άρα λοιπόν, η εθνική ανεξαρτησία και η εδρασμένη σε 
αυτήν διεκδίκηση μιας θέσης Middle Power στον σύνθετο 
σημερινό πολυπολικό κόσμο, δεν είναι ένα όνειρο. 
Όχι μόνο θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές 
σύστημα, αλλά ενδέχεται να την μετέτρεπε και σε σημαντι-
κό στοιχείο της δυτικής γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής. Μά-
λιστα, σε σημαντικότερο στοιχείο από ό,τι φιλοδοξούν να 
επιτύχουν οι εγχώριες ελίτ δια της δουλοπρεπούς ταύτι-
σης με τον δυτικό παράγοντα και δια της επιλογής τους να 
μην λειτουργούν με αμιγώς εθνικά κριτήρια. 
Επειδή, όμως, οι εγχώριες ελίτ λειτουργούν έτσι και επει-
δή ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε μία πρωτοφανή 
πόλωση, ένα νέο Ψυχρό Πόλεμο, τα περιθώρια η Ελλάδα 
να παίξει ρόλο Middle Power είναι –προς το παρόν τουλά-
χιστον– μόνο θεωρητικά. 

Η ανάγκη εθνοκεντρικής στρατηγικής και αυτόνομου 
γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στο διαμορφούμενο 
διεθνές σύστημα, μακριά από εξαρτήσεις, ταυτίσεις και 
πάσης φύσεως “ανήκειν” είναι ένα ζήτημα, στο οποίο 
έχει αναφερθεί επανειλημμένως ο γράφων. Η συνήθης 
αντίδραση σε παρόμοιες απόψεις είναι ο χλευασμός, 
δεδομένου ότι η “μικρή”, “ασήμαντη” και 
“ημιχρεωκοπημένη” Ελλάδα δεν μπορεί –κατά την τρέ-
χουσα αντίληψη– παρά να αποτελεί χώρα-εξάρτημα 
κάποιας Μεγάλης Δύναμης. Κι όμως, η Ελλάδα θα μπο-
ρούσε υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως Middle 
Power. 

Ο Κωνσταντίνος Γρίβας 
είναι Καθηγητής Γεωπολι-
τικής στη Στρατιωτική 
Σχολή Ευελπίδων. Διδά-
σκει επίσης Γεωγραφία 
της Ασφάλειας στην ευ-
ρύτερη Μέση Ανατολή 
στο Τμήμα Τουρκικών και 
Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.  
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Το χορευτικό της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Αγ. Δημητρίου Hamilton όπως κάθε 
χρόνο, φέτος θα ταξιδέψει στη Κρήτη προκειμένου να λάβει μέρος σε διάφορες 
καλοκαιρινές εκδηλώσεις εκπροσωπώντας τη νεολαία του Hamilton και του Καναδά. 
Τους νέους συνοδεύουν δύο μέλη του συμβουλίου που διδάσκουν ελληνικούς 
χορούς και που θα συνοδεύσουν τα παιδιά στην υπερατλαντική αυτή εκδρομή.

Τα γενέθλια και την ονομαστική γιορτή του ιερ. προϊσταμένου του Ι.Ν. Αγ. Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου Τορόντο, π. Απόστολου Γκόλια, γιόρτασαν την Κυριακή 3 Ιουλίου, 
στην αίθουσα του Ναού μετά τη Θ. Λειτουργία, ο πρόεδρος κ. Θέοδωρος Ράλλης τa 
μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου, αλλά και πολλοί ενορίτες της εκκλησίας του 
Αγ. Νικολάου στο Scarborοugh. Παρόντες και η πρεσβυτέρα με τα παιδιά τους και ο 
π. Ευάγγελος Μπαρδουνιώτης.

Στον Μ. Εσπερινό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, την Τετάρτη 29 
Ιουνίου, έλαβε μέρος ομάδα προσκυνητών της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Αγ. 
Νικολάου Scarborough. Την μεταφορά οργάνωσε με λεωφορεία το διοικητικό 
συμβούλιο και ο Ιερ. προϊστάμενος π. Ευάγγελος Αναστασιάδης.

Έγινε με επιτυχία το Bazar της ΕΚΤ, το Σάββατο 2 Ιουλίου. Υπό την επίβλεψη των 
κυριών της Φιλοπτώχου-Πρόνοιας πωλήθηκαν μεταχειρισμένα είδη ρουχισμού, 
υποδημάτων, είδη σπιτιού, διακοσμητικά και πολλά άλλα είδη. Ότι απέμεινε, 
όπως φαίνεται στη φωτογραφία, θα παραδοθεί στην Ουκρανική Κοινότητα για τις 
ανάγκες του δοκιμαζόμενου λαού από τον πόλεμο στην Ουκρανία.  
Τα  χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση  του 
φιλανθρωπικού έργου της ΕΚΤ. Συγχαρητήρια στις ακούραστες κυρίες!
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ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗ

Η ΣΤΗΛΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
LEXI WRITERS

Μια λέξη μόνο φτάνει ν’ αλλάξει τα 
πάντα! Ο συνδυασμός των λέξεων 
στον προφορικό ή στο γραπτό 
λόγο μπορεί να γίνει κάτι πολύ 
συνηθισμένο ή ένα εκπληκτικό 
έργο τέχνης. Εμείς στη Lexi Writ-
ers μπορούμε να συνεργαστούμε 
μαζί σας και να δημιουργήσουμε 
ένα αριστούργημα γιατί αγαπάμε 
τις λέξεις. Αναλαμβάνουμε κάθε τι 
που θέλετε να γράψετε, να πείτε, ή 
να μεταφράσετε. Εμπιστευθείτε μας, 
είτε πρόκειται για μια ομιλία σε μια 
σημαντική στιγμή της ζωής και της 
καριέρας σας, μια επαγγελματική 
επιστολή ή το βιογραφικό σας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 
lexiwriters@gmail.com

«Η σημερινή «εκτόξευση» των τιμών 
των καυσίμων στις ΗΠΑ μπορεί να 
«ισοπεδώσει» την αμερικανική οικονομία, 
να «γονατίσει» την αμερικανική κοινωνία 
και να καταστρέψει τον Αμερικανό πολίτη. 
Γιατί; …Γιατί ο τρόπος, τον οποίο επέλεξε 
αυτή η κοινωνία να ζει, τη συνδέει άμεσα κι 
απόλυτα με τις τιμές της ενέργειας».

Όπως όλοι γνωρίζουμε, oτιδήποτε 
συμβαίνει στις ΗΠΑ αφήνει πάντα 
ανεξίτηλα σημάδια και στον Καναδά. Έτσι 
επιλέξαμε να αναδημοσιεύσουμε στην 
έκδοση αυτή, ορισμένα αποσπάσματα 
από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για 
τις ΗΠΑ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα 
στην ελληνική ιστοσελίδα www.traianou.
gr. Για να καταλάβουμε τον λόγο που η 
σημερινή ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών 
των καυσίμων αποτελεί τόσο σημαντικό 
πρόβλημα για τους Αμερικανούς —ίσως και 
για τους Καναδούς θα λέγαμε γνωρίζοντας 
τις ομοιότητες των δύο χωρών— θα 
ήταν καλό να διαβάσουμε ολόκληρο 
το άρθρο του συγγραφέα Παναγιώτη 
Τραϊανού, που λόγω περιορισμένου 
χώρου δεν είναι δυνατόν να δημοσιευθεί 
σε μια έκδοση. Στην πιο πάνω ιστοσελίδα, 
εκτός από το άρθρο αυτό υπάρχουν 
και άλλα ενδιαφέροντα δημοσιεύματα 
του γνωστού συγγραφέα, ο οποίος έχει 
εκδόσει δεκάδες βιβλία για αναγνώστες 
που αναζητούν κάτι παραπάνω στην 
έκφραση εμπεριστατωμένης άποψης χωρίς 
ενδοιασμούς.

Του Παναγιώτη Τραϊανού

Η αυτοκρατορία των νομάδων 
και των καταυλισμών πήρε 

«φωτιά» και τώρα «καίγεται» !!!
απόσπασμα από σελίδα 1

Αυτό, το οποίο κανένας διηπειρωτικός πύραυλος 
δεν θα μπορούσε να κάνει, μπορεί να το κάνει η 
«εκτόξευση» των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ 
…Αυτή μπορεί να «ισοπεδώσει» την αμερικανική 
οικονομία …Μπορεί να «γονατίσει» την αμερικανική 
κοινωνία …Μπορεί να καταστρέψει τον Αμερικανό 
πολίτη. Γιατί; …Γιατί ο τρόπος, τον οποίο επέλεξε 
αυτή η κοινωνία να ζει, τη συνδέει ΑΜΕΣΑ κι 
ΑΠΟΛΥΤΑ με τις τιμές τής ενέργειας. Ο «αμερικανικός 
τρόπος ζωής», για να συνεχίσει να υφίσταται ως 
«τρόπος ζωής», θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένη 
φτηνή ενέργεια ...Είναι σαν ένα αυτοκίνητο, το οποίο 
από κατασκευής του έχει την ιδιότητα να καίει πολύ 
καύσιμο. Όταν το καύσιμο αυτό είναι φτηνό, δεν 
ενοχλεί τον ιδιοκτήτη τού αυτοκινήτου. Όμως, εάν 
το καύσιμο αυτό ακριβύνει, όχι μόνον τον ενοχλεί, 
αλλά απειλεί και την καθημερινότητά του, εφόσον 
το αυτοκίνητο χάνει τη χρηστικότητά του. Ένα τέτοιο 
ενεργοβόρο αυτοκίνητο παρωχημένης «τεχνολογίας» 
είναι ο «αμερικανικός τρόπος ζωής» …Ο «τρόπος» 
με τον οποίο έχει σχεδιαστεί αυτό το μοντέλο ζωής 
και σήμερα απειλείται άμεσα με κατάρρευση.
 Εάν η αμερικανική κοινωνία δεν καταφέρει να 
εξασφαλίσει φτηνή ενέργεια, αυτή θα «μετατραπεί» 

σ’ έναν τεράστιο «βράχο» στον «λαιμό» της, που θα 
την παρασύρει στον «πάτο» και θα τη «βουλιάξει» 
για πάντα. Αυτή η σχεδιαστική ιδιομορφία τής 
αμερικανικής κοινωνίας είναι η «αχίλλειος πτέρνα» 
της και αυτήν την «πτέρνα» τη χτύπησε σαν «βέλος» 
η τρομερή αύξηση των τιμών τής βενζίνης …Η αύξηση 
τής τιμής τής βενζίνης συγκεκριμένα και όχι γενικά 
ο πληθωρισμός, ο οποίος, ως πρόβλημα, αφορά 
το σύνολο των κοινωνιών σήμερα …Η αύξηση της 
τιμής τής βενζίνης ήταν αυτή, η οποία αποκάλυψε 
το μυστικό τής λειτουργίας τής κοινωνίας τους κι 
αυτό —εκτός όλων των άλλων— είναι επικίνδυνο 
σ’ έναν κόσμο, όπου οι λαοί έχουν εχθρούς κι όλοι 
στοχεύουν να επωφεληθούν έναντι των άλλων.

απόσπασμα από σελίδα 5
Εάν ένα από τα βασικά κριτήρια της «ποιότητας των 
πολιτισμών» είναι η «ποιότητα των πόλεων» που 
αυτοί προσέφεραν στα μέλη τους, τότε ο αμερικανικός 

πολιτισμός δεν «περνάει» ούτε καν τη «βάση» …
Στην κυριολεξία οι Αμερικανοί δεν έχουν πόλεις …Ο 
λαός τους δεν κατοικεί σε πόλεις. Στην συντριπτική 
του πλειοψηφία κατοικεί σε «καταυλισμούς» 
…«Καταυλισμούς», όπως αυτοί στους οποίους 
κατοικούσαν οι Ινδιάνοι, οι έποικοι, οι χρυσοθήρες, 
οι πρόσφυγες, αλλά και οι γύφτοι στις παρυφές των 
πραγματικών πόλεων …«Καταυλισμούς» γύρω από 
κάποια κέντρα, τα οποία παριστάνουν τις πόλεις, 
αλλά δεν είναι τέτοιες, γιατί δεν έχουν το σύνολο 
των λειτουργιών που χαρακτηρίζουν μια πόλη …Δεν 
έχουν το βασικότερο χαρακτηριστικό μιας πόλης, 
που είναι οι κάτοικοι …Οι μόνιμοι κάτοικοι …Αυτοί, 
οι οποίοι κατοικούν στις γειτονιές της …Αυτοί, οι 
οποίοι περπατάνε στους δρόμους της, γιατί ζούνε 
εκεί …Γιατί εκεί είναι η αγορά τους …εκεί πηγαίνουν 
σχολείο τα παιδιά τους …εκεί γυμνάζονται κλπ.. 
Όλα αυτά δεν υπάρχουν στο «κέντρο», το οποίο 
ονομάζουν «πόλη» οι Αμερικανοί. 

απόσπασμα από σελίδα 7
Η «Πόλη» για τους εποίκους —και άρα και για 
τους Αμερικανούς— είναι το μέρος εκείνο, όπου 
συγκεντρώνονται όλες μαζί οι «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», 
τις οποίες συνήθως προσφέρει μια πόλη …Ένα 
κέντρο, στο οποίο μπορούν να συναντήσουν όλες 
τις «ειδικότητες» που τυχόν μπορούν να τους 
εξυπηρετήσουν και να λύσουν τα προβλήματά τους, 
είτε ως πολίτες είτε ως εργαζόμενους είτε ως απλούς 
ανθρώπους …Από τον σερίφη και τον δικαστή 
μέχρι τον δάσκαλο, τον ξενοδόχο, τον πεταλωτή και 
τον νεκροθάφτη. Σ’ αυτήν την αμερικανική «πόλη», 
όμως, ελάχιστοι απ’ αυτούς που περιφέρονται εκεί 
κατά τη διάρκεια της ημέρας διανυκτερεύουν κιόλας 
εκεί …Είτε εργαζόμενοι είτε επισκέπτες, κανένας απ’ 
αυτούς δεν είναι κάτοικος αυτού του κέντρου, γιατί 
απλούστατα αυτό το κέντρο δεν είναι ιδιαίτερα καλή 
επιλογή για εγκατάσταση οικογενειών. Οι πάντες, 
μόλις κάνουν τις δουλειές τους ή απολαύσουν τις 
υπηρεσίες που αναζητούσαν, επιστρέφουν στα 
καταλύματά τους και άρα στους καταυλισμούς …Στα 
καταλύματα, τα οποία μπορεί να μην προσφέρουν 
τίποτε απολύτως στους κατοίκους τους, αλλά είναι 
ασφαλή για τις οικογένειές τους, εφόσον οι όμοιοι 
μεταξύ τους αλληλοπροστατεύονται.

απόσπασμα από σελίδα 9
Αυτός ήταν ο «αμερικανικός τρόπος ζωής» των 
πρώτων αποίκων κι αυτός διατηρείται ακόμα και 
σήμερα στα προάστια. Οι σύγχρονοι «έποικοι» 
των «καταυλισμών» έχουν τις ίδιες ανάγκες με τους 
προγόνους τους, εφόσον ζουν υπό τις ίδιες συνθήκες. 
Εξακολουθούν να είναι απόλυτα συνδεδεμένοι με τα 

«υποζύγιά» τους και άρα τα αυτοκίνητά τους. Είναι 
τόσο εξαρτώμενοι, που ο «στάβλος» των μεταλλικών 
«υποζυγίων» τους καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την 

πρόσοψη των σπιτιών τους στους καταυλισμούς 
…Ο «στάβλος» τους είναι μπροστά στο σπίτι …Ούτε 
καν πίσω. Γιατί; …Γιατί αυτό το «υποζύγιο» είναι 
ΑΠΟΛΥΤΑ απαραίτητο στη ζωή τους …πέρα από το 
γεγονός ότι είναι το μόνο πράγμα σε μια κατάσταση 
ομοίων «καταλυμάτων», το οποίο προβάλει τη 
διαφορετικότητα ή την «επιτυχία» τού ιδιοκτήτη 
του …Είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο έρχεσαι 
σ’ επαφή μόλις ξυπνήσεις στον «καταυλισμό» και 
πρέπει να τον εγκαταλείψεις για να εργαστείς για 
την επιβίωσή σου …και είναι το τελευταίο πράγμα 
που αφήνεις, όταν επιστρέφεις στον «καταυλισμό» 
για να κοιμηθείς. Το «άλογο» —είτε κυριολεκτικά 
είτε μεταφορικά— είναι στους καταυλισμούς 
απολύτως απαραίτητο, γιατί δεν μπορείς να 
επιβιώσεις χωρίς αυτό …Τίποτε δεν έχεις να κάνεις 
στον «καταυλισμό», για να επιβιώσεις. Πρέπει ν’ 
απομακρυνθείς απ’ αυτόν, για να εξασφαλίσεις την 
επιβίωσή σου. 

απόσπασμα από σελίδα 13

Γι’ αυτόν τον λόγο οι Αμερικανοί ταξιδιώτες —ακόμα 
και σήμερα— «τρελαίνονται» όταν επισκέπτονται 
την Ευρώπη. Οι «άνθρωποι των καταυλισμών» 
ανακαλύπτουν τις «πόλεις των ανθρώπων» και 
παθαίνουν σοκ …Σοκ όχι μόνον πολιτισμικό, αλλά 
και υπαρξιακό …Υπαρξιακό, γιατί καταλαβαίνουν 
ότι ζουν σαν ταλαίπωροι «πρόσφυγες», χωρίς ν’ 
απολαμβάνουν τους «καρπούς» τής πανανθρώπινης 
ανάπτυξης …Σοκ, γιατί στην πατρίδα τους δεν 
κάνουν τίποτε ως φυσιολογικοί κάτοικοι πόλεων. 
Περί αυτού πρόκειται. Οι Αμερικανοί, εξαιτίας τού 
οικιστικού σχεδιασμού των ΗΠΑ, λειτουργούν 
μόνιμα ως «νομάδες» …Πραγματικοί «νομάδες». Δεν 
ψωνίζουν τα αγαθά που έχουν ανάγκη προς άμεση 
κατανάλωση ως κάτοικοι πόλεων, οι οποίοι έχουν 
μόνιμη επαφή με την αγορά, αλλά κάνουν μεγάλες 
προμήθειες ως κάτοικοι καταυλισμών, οι οποίοι εκ 
των δεδομένων δεν έχουν άμεση επαφή με την αγορά 
…Λειτουργούν ως έποικοι, οι οποίοι φορτώνουν 
αυτοκίνητα σε μαγαζιά —αχανείς αποθήκες 
προμηθειών— τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι πολίτες 
ψωνίζουν πεζοί από μαγαζιά, τα οποία, ό,τι κι αν 
πουλάνε, θυμίζουν μπουτίκ. Οι Αμερικανοί, λόγω της 
άγνοιας τους, επί πολλές δεκαετίες είχαν πειστεί από 
τα αφεντικά τους ότι η ιδιομορφία τους αυτή ήταν 
απόδειξη πλούτου κι ευμάρειας, ενώ αυτό δεν ισχύει 
πάντα. 

απόσπασμα από σελίδα 17
Δεν έχουν άλλο χρόνο μέσα στο εικοσιτετράωρο …
Δεν περισσεύει άλλος χρόνος. Κοιμούνται μπροστά 

στην τηλεόραση όπως ο Αλ Μπάντι. Παχαίνουν, γιατί 
είναι πολύ κουρασμένοι από το ταξίδι τής ημέρας, 
ώστε να κάνουν κάτι παραπάνω απ’ το ν’ ανοίξουν 
ένα σακουλάκι έτοιμης τροφής από την «αποθήκη» 
με τις προμήθειες …Να φάνε κάποιο «σκουπίδι» 
με άπειρα συντηρητικά, το οποίο το αγόρασαν σε 
συσκευασία-γίγας των εκατό τεμαχίων την τελευταία 
φορά που πήγαν για «προμήθειες». Δεν μπορούν 
να κάνουν τίποτε άλλο σε περίπτωση που μετά 
την εργασία τους επιστρέψουν κατ’ ευθείαν στο 
σπίτι τους. Μένουν σ’ έναν «καταυλισμό» δεκάδες 
χιλιόμετρα μακριά από την τοποθεσία που θα τους 
ψυχαγωγούσε και είναι πολύ κουρασμένοι για να 
πάρουν το αυτοκίνητό τους και να επιχειρήσουν 
να το επισκεφτούν …Ούτε καν να το σκεφτούν δεν 
έχουν το κουράγιο, δεδομένου ότι την επόμενη ημέρα 
θα πρέπει να ξανά-οδηγήσουν —και πάλι— δεκάδες 
χιλιόμετρα μέσα σε μποτιλιαρίσματα.

απόσπασμα από σελίδα 20
Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο απασχολεί σήμερα 
τους Αμερικανούς και σ’ αυτό το ερώτημα θα 
επιχειρήσουμε να δώσουμε την απάντησή μας. 
Γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο στις ΗΠΑ; …Γιατί 

προφανώς έγιναν κακές επιλογές στον οικιστικό 
σχεδιασμό των ΗΠΑ …Εσκεμμένα κακές επιλογές, 
προκειμένου κάποιοι να εκμεταλλευτούν στο έπακρο 
τον αμερικανικό λαό. Κάποιοι «παραμύθιασαν» τον 
Αμερικανό με την αίσθηση της ιδιόκτητης κατοικίας 
επάνω σε ιδιόκτητη γη. Του πούλησαν «εξοχικό», 
βάζοντας τον να κατοικεί σε «παράπηγμα» 
απομακρυσμένου καταυλισμού. Του έδωσαν την 
αίσθηση του «πετυχημένου» με λίγα μέτρα «γκαζόν» 
μπροστά από την εξώπορτά του και με μια «λεκάνη» 
με νερό, η οποία παρίστανε την «πισίνα» στο back-
yard …Να αισθάνονται και λίγο γαλαζοαίματοι 
«Βρετανοί» μπροστά στον ξύλινο «πύργο» τους 
…Μιλάμε για «Downtown Abbey» …Όλοι το ίδιο 
πετυχημένοι στον ίδιο «καταυλισμό» …ο οποίος 
ήταν «καλύτερος» από τον δίπλα και «υστερούσε» 
από τον παραδίπλα. 

απόσπασμα από σελίδα 21
Με συνοπτικές διαδικασίες απομόνωσαν τα κέντρα 
ΟΛΩΝ των πόλεων και τα «πάγωσαν» 

TΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ  ΗΠΑ... Γιατί οι αυξήσεις στα καύσιμα
θα γκρεμίσουν την αυτοκρατορία των Αμερικανών; 

ΣΕΛΙΔΑ 18

LEXI WRITERS
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στην ανάπτυξή τους. Πώς το κατάφεραν αυτό; …Με 
πολύ απλό τρόπο: …Δημιούργησαν τη «μόνωση της 
εγκληματικότητας», η οποία δεν επέτρεπε στην πόλη 
να «ζει» και ν’ αναπτύσσεται με φυσιολογικό τρόπο. 
Αγόραζαν ολόκληρες γειτονιές στις παρυφές των 
πόλεων και, αφού τις υποβάθμιζαν, αγόραζαν και τις 
διπλανές τους, μέχρι να περικυκλώσουν το κέντρο. 
Κουβαλούσαν μερικούς μαύρους Αμερικανούς όπου 
τους βόλευε κι έδιωχναν τα λευκά «πρόβατα» έξω από 
τα όρια του down-town. Στην κυριολεξία έδιωξαν με 
τις «κλωτσιές» —από τις γειτονιές τους στις πόλεις— 
τους λευκούς πληθυσμούς. 
Η εγκληματικότητα στις ΗΠΑ, δηλαδή, δεν είναι τυχαία 
...Είναι πολιτικό «εργαλείο» για να γίνεται διαχείριση 
πληθυσμών σε μεγάλη κλίμακα …Είναι «εργαλείο», 
το οποίο το χειρίζονται αυτοί που το δημιούργησαν. 
Μοιάζει με την γκλίτσα που έχει ένας τσομπάνος, για 
να κατευθύνει εκεί όπου θέλει τα πρόβατά του …Ο 
“τσομπάνος”, ο οποίος θα αποφασίσει μόνος του όχι 
μόνον πού θα πάνε να κατοικήσουν οι Αμερικανοί, 
αλλά και πού θα πάνε να ψωνίσουν και πού θα πάνε 
να διασκεδάσουν ...Όπου θέλει τους κατευθύνει …
Όπου θέλει επενδύει φτηνά και μετά κατευθύνει τους 
πελάτες του προς την επένδυσή του, την οποία την 
κάνει “χρυσάφι”.
Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει μεταπολεμικά στις 
ΗΠΑ μια πολύ συγκεκριμένου αστικού, φυλετικού 
και ταξικού τύπου εγκληματικότητα, που πάντα 
χαρακτήριζε τις ΗΠΑ και τις διαφοροποιούσε από τις 
υπόλοιπες χώρες τού ανεπτυγμένου κόσμου. Αυτή 
η εγκληματικότητα —ως «εργαλείο»— ήταν εκείνη 

που «σκούπιζε» τους αστικούς πληθυσμούς από τις 
πόλεις και τους «έσπρωχνε» στα προάστια.

απόσπασμα από σελίδα 25
Κατέβαιναν από τα πλοία οι μετανάστες και τους 
έπαιρναν «πακέτο» οι Εβραίοι, στέλνοντάς τους 
στα suburbs, για να γευτούν άμεσα το «Ameri-
can dream» …Να μην «καθυστερούν» στις πόλεις 
…Εκεί «κινδύνευαν» από τους μαύρους …Έτσι 

τους έλεγαν …«Κινδύνευε» ο σκληρός Σικελός ή 
ο αγροίκος μετανάστης από τη Ρωσία από τον 
φουκαρά τον μαύρο, ο οποίος δεν τολμούσε καν 
να τον κοιτάξει στα μάτια, γιατί υπήρχαν ακόμα 
νόμοι που το απαγόρευαν. Μιλάμε για «δούλεμα». 
Αυτήν την «τεχνογνωσία» ελέγχου απελπισμένων 
«κινούμενων» μειονοτήτων «πούλησαν» οι Εβραίοι 
στους Αγγλοσάξονες κι έγιναν «συνέταιροί» τους 
μετά τον Πόλεμο …Υποσχέθηκαν στους WASP να 
τους παραδώσουν ΟΛΑ τα κέρδη τού αμερικανικού 
ιμπεριαλισμού εις βάρος όλων των υπολοίπων 
εθνικών μειονοτήτων των πολυεθνικών ΗΠΑ …Τους 
υποσχέθηκαν να τους πουλήσουν εκατομμύρια νέα 
σπίτια σε νέους καταυλισμούς …Τους υποσχέθηκαν 
να γεμίζουν ΟΛΑ τα προάστια με αυτοκίνητα …Να 
μην χωράνε τα γκαράζ τους από τα αυτοκίνητα …
Όχι ένα για κάθε οικογένεια, αλλά τρία και τέσσερα 

…Τους υποσχέθηκαν φαραωνικού τύπου οδικά έργα, 
για να επικοινωνούν οι καταυλισμοί με τα κέντρα και 
να περνάνε οι κάτοικοί τους με γέφυρες «επάνω» από 
τις «μονωτικές» ζώνες τής εγκληματικότητας. 

απόσπασμα από σελίδα 25
Με τον τρόπο αυτόν οι Αγγλοσάξονες και οι Εβραίοι 
τα πήραν ΟΛΑ και δεν άφησαν στον αμερικανικό 
λαό να εκμεταλλευτεί ούτε «ψίχουλο» από την 
παγκόσμια «επιτυχία» των ΗΠΑ …Μια «επιτυχία», 
η οποία αναγκαστικά θα «αποτυπωνόταν» —εκτός 
όλων των άλλων— και στις πόλεις τους κι ως εκ 
τούτου θα μοιραζόταν μεταξύ των κατοίκων τους. 
Οι Αγγλοσάξονες και οι Εβραίοι συνέταιροί τους 
δεν επέτρεψαν στους κατοίκους των πόλεων να 
εκμεταλλευτούν μόνοι τους τον δικό τους κόπο που τις 
ανέπτυσσε. Δεν τους επέτρεψαν να εκμεταλλευτούν οι 
ίδιοι τις δυνατότητες ενός αστικού κεφαλαίου, το οποίο 
φυσιολογικά «μεγαλώνει» μόνο του. Πώς μεγαλώνει 
μόνο του αυτό το κεφάλαιο; …Με τον γνωστό 
«μαγικό» τρόπο τής πολεοδομικής ανάπτυξης …Με 
τον τρόπο που η πρόοδος μιας εθνικής οικονομίας 
γίνεται πρόοδος των πόλεων και άρα πρόοδος των 
κατοίκων των πόλεων αυτών …Με τον τρόπο που 
«ανθίζουν» τα πάντα στη φύση όταν αυτά ποτίζονται 
…Με τον τρόπο που μια μικρή πόλη, εξαιτίας τής 
προόδου της, γίνεται πόλος έλξης πληθυσμών και 
σταδιακά μετατρέπεται σε μια μεγάλη πόλη …Με τον 
τρόπο που από μία ιδιοκτησία «γεννιούνται» πολλές 
…Με τον τρόπο που από μία ιδιοκτησία «γεννιούνται» 
πολλές «κάθετες» κι «οριζόντιες» ιδιοκτησίες κι όλες 
αυτές ξεκινούν από ένα ιδιόκτητο οικόπεδο …Απλά 
πράγματα, τα οποία συνέβησαν σε όλον τον κόσμο 
…εκτός από τις ΗΠΑ !!! 

απόσπασμα από σελίδα 29
Όπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε, όλα αυτά βόλευαν 
τους Αγγλοσάξονες και τους Εβραίους …Τους 
απόλυτα κυρίαρχους των ΗΠΑ τής μεταπολεμικής 
εποχής. Οι Αγγλοσάξονες παρίσταναν τους 
εργολάβους των «καταυλισμών» και οι Εβραίοι 
έδιναν στεγαστικά δάνεια στους «εποίκους» ν’ 
αγοράζουν «παραπήγματα». Οι Αγγλοσάξονες, 
ως βιομήχανοι, κατασκεύαζαν αυτοκίνητα για τους 
«εποίκους» και οι Εβραίοι ήταν οι ιδιοκτήτες των 
πετρελαϊκών εταιρειών, οι οποίοι τους περίμεναν 
στα πρατήριά τους. Όλοι οι Αμερικανοί εργάζονταν 
για ολόκληρες τις ζωές τους, για να ξεπληρώσουν 
ένα ξύλινο σπίτι, που, όταν αυτό θα ήταν διαθέσιμο 
για να το κληρονομήσει ο ΕΝΑΣ, το σπίτι θα ήταν 
παλιό και σχεδόν άχρηστο και όλα τα παιδιά θα είχαν 
«φορτωθεί» ήδη δικό τους στεγαστικό δάνειο. Όλοι 
οι Αμερικανοί θα εργάζονταν για ολόκληρες τις ζωές 
τους, για ν’ αγοράζουν τα «ζωογόνα» αυτοκίνητα και 
να τα γεμίζουν βενζίνη στα σιωνιστικά βενζινάδικα …
Μιλάμε για «American dream» …Όταν οι Αμερικανοί 
δεν ξεπληρώνουν το δικό τους αυτοκίνητο, θα πρέπει 
να βρουν χρήματα —και άρα να πάρουν δάνειο—, για 
ν’ αγοράσουν αυτοκίνητα για τα παιδιά τους, τα οποία 
στο μεταξύ μεγάλωσαν…
…Κανονικοί δουλοπάροικοι, που τους «αρμέγουν» 
σε όλη τους τη ζωή οι Εβραίοι τοκογλύφοι και οι 
Αγγλοσάξονες προμηθευτές τους. Αυτό το «παιχνίδι» 
τής απάτης ξεκινάει από τα suburbs και μετά από 
έναν σύντομο «κύκλο» καταλήγει πάλι σ’ αυτά …
Δίνουν δάνεια στους Αμερικανούς, για να πάρουν 
σπίτια κι αυτοκίνητα και να πάνε να ζήσουν στα 
προάστια, όπου θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους. 
Μόλις τα παιδιά αυτά μεγαλώσουν, θα «μπουν» κι 
αυτά στα δάνεια …Ούτως ή άλλως εξοικειωμένα είναι 
μ’ αυτά, εφόσον κάθε μήνα έβλεπαν τους γονείς τους 
μπροστά στα γκισέ των τοκογλύφων να πληρώνουν 
«δόσεις». Στα ίδια γκισέ των ίδιων τοκογλύφων 
θα πάνε κι αυτά. Εκεί θα τους δώσουν νέα δάνεια 
για να σπουδάσουν, και, μόλις σπουδάσουν, θα 
ξεκινήσουν νέο «κύκλο» δανεισμού, εφόσον, ως 
νέοι οικογενειάρχες κι αυτοί με τη σειρά τους, θα 
πάνε στα προάστια, για να μεγαλώσουν τις δικές 
τους οικογένειες …Ένας διαρκής κύκλος χρεωμένων 
γονέων, οι οποίοι δημιουργούν χρεωμένα παιδιά, για 
να γίνουν κι αυτά με τη σειρά τους χρεωμένοι γονείς, 
που θα επαναλάβουν τον ίδιο «κύκλο». Έτσι κάπως 
έφτασε η «πλούσια» αμερικανική κοινωνία να είναι η 
πιο χρεωμένη κοινωνία στον κόσμο. Η δουλεία στις 

ΗΠΑ, όπως εύκολα συμπεραίνει κανείς, έχει εξελιχθεί 
στον απόλυτο βαθμό.

απόσπασμα από σελίδα 34
Λαός, ο οποίος να έχει ανεβεί στην κορυφή τού 

κόσμου και να μην έχει αφήσει αθάνατη κληρονομιά 
στους απογόνους του, δεν έχει ξαναϋπάρξει. Λαός, ο 
οποίος να μην έχει αφήσει ούτε ένα σπίτι στα παιδιά 
του, δεν πρέπει να έχει ξαναϋπάρξει …κι ούτε θα 
υπάρξει ποτέ …Το μόνο που θα βρουν οι αρχαιολόγοι 
θα είναι το τεράστιο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων, 
το οποίο «ροκανίζει» τη ζωή των Αμερικανών σε ένα 
ατελείωτο κι άνευ λόγου πέρα-δώθε …Ένα πανάκριβο 
πέρα-δώθε, για να πάνε οι Αμερικανοί στους 
καταυλισμούς που τους έφτιαξαν οι Αγγλοσάξονες 
και να κοιμηθούν στα σπίτια που ανήκουν στους 
τοκογλύφους Εβραίους …Να πληρώνουν καθημερινά 
«κεφαλικό» φόρο, για να γεμίζουν τα «κάρα» τους με 
βενζίνες από τα πρατήρια των αφεντικών …Η δουλεία 
ΠΟΤΕ δεν εγκατέλειψε τις ΗΠΑ …Απλά άλλαξε μορφή 
…Δεν άλλαξαν ταυτότητα όμως ούτε τα αφεντικά ούτε 
οι δούλοι.

απόσπασμα από σελίδα 37
Είναι αυτοί, οι οποίοι τους άρπαξαν το σύνολο 
της ιδιοκτησίας όλων των γνωστών down-towns, 

που παριστάνουν τις πόλεις. Είναι αυτοί, οι οποίοι 
δημιούργησαν όλες αυτές τις «φούσκες», οι οποίες 
σύντομα θα σκάζουν η μία πίσω από την άλλη και 
θα βουλιάζουν τον αμερικανικό λαό στη φτώχεια και 
την απελπισία …«Φούσκες», που η κάθε μία εξ αυτών 
είναι της τάξεως των τρισεκατομμυρίων …και που 
σήμερα δεν συνδέονται ακόμη με τα ήδη δηλωμένα 
τρισεκατομμύρια των χρεών τού αμερικανικού λαού 
και του κράτους του …Η «φούσκα» των ακινήτων …Η 
«φούσκα» τού χρηματιστηρίου …Η «φούσκα» των 
τραπεζών —οι οποίες πλέον είναι «άδειες»— …Η 
«φούσκα» των φοιτητικών δανείων …Η «φούσκα» 
τής αμερικανικής οικονομίας, η οποία περιμένει ένα 
θαύμα για να σωθεί. Μόνον στην τελευταία «μπάζα» 
τους —και με άλλοθι τον κορονοϊό— τούς άρπαξαν 
πάνω από πέντε τρισεκατομμύρια μέσα από τη FED 
!!!
Τα πράγματα —δυστυχώς— είναι τραγικά για τον 
αμερικανικό λαό και είναι πλέον μη-αναστρέψιμα. 
Ιμπεριαλιστές πιο φτωχοί από τα θύματά τους δεν 
πρέπει να έχουν υπάρξει ξανά στην παγκόσμια 
ιστορία. Ιμπεριαλιστές, τους οποίους να τους έχουν 
περιορίσει σε καταυλισμούς, είναι επίσης μοναδικό 
φαινόμενο στην ιστορία. Με χρέος τριάντα και πλέον 
τρισεκατομμύρια η «πλανηταρχεύουσα» «Δύναμη» 
πρέπει να είναι το πιο κατεστραμμένο κράτος στον 
κόσμο. Με χρέη ανά φορολογούμενο 240 χιλιάδες 
δολάρια, ο αμερικανικός λαός είναι μακράν ο πιο 
κατεστραμμένος λαός στον κόσμο …Αυτή είναι η 
«λεία» που τους απέμεινε από τη «θητεία» τους 
στην Κορυφή τού Κόσμου …Τεράστια λεία, αλλά —
δυστυχώς— με το λάθος πρόσημο !!!
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα www.traianou.gr

TΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ  ΗΠΑ... Γιατί οι αυξήσεις στα 
καύσιμα θα γκρεμίσουν την αυτοκρατορία 

των Αμερικανών; 

Ν Ο Σ Τ Ο Σ
ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΩΝ

Ο διαμεσολαβητικός κρίκος μεταξύ Ελλάδας-Καναδά

Δίνουμε ολοκληρωμένη λύση σε κάθε σας πρόβλημα

μέσω συμβαλλόμενων δικηγόρων και υπηρεσιών

Κτηματομεσιτικά και φορολογικά θέματα

Αγοραπωλησίες Ακινήτων

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

Πληροφορίες: 6907929711

LEXI WRITERS
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265 Ellesmere Road Scarborough ON M1R 4E4
Απολαυστικές γεύσεις που γλυκαίνουν τη ζωή σας !!!

Στη διάθεση σας και αυθεντικός χαλβάς Φαρσάλων για μοναδικές γεύσεις!!!

KΑΝΑΔΑΣ
Ο Καναδάς θα 
ενισχύσει τους 
στρατιώτες του 

στη Λετονία

Αυτό ανακοίνωσε ο Καναδός 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό  το κλείσιμο 
της τριήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ στη 
Μαδρίτη. Δεν έδωσε ακριβή νούμερα

Ο Καναδάς θα αυξήσει τον αριθμό των 
στρατιωτών του στη Λετονία ως μέρος 
της δέσμευσης του ΝΑΤΟ να ενισχύσει τα 
αποτρεπτικά μέτρα του κατά μήκος των 
συνόρων με τη Ρωσία.

Αυτό ανακοίνωσε ο Καναδός 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό  το κλείσιμο 
της τριήμερης συνόδου του ΝΑΤΟ στη 
Μαδρίτη. Δεν έδωσε ακριβή νούμερα.

Ο Καναδάς ηγείται μιας ομάδας μάχης 
του ΝΑΤΟ στη Λετονία με περίπου 2.000 
στρατιώτες. Η ομάδα περιλαμβάνει επίσης 
στρατιώτες από την Αλβανία, την Τσεχική 

Δημοκρατία, την Ιταλία, το Μαυροβούνιο, 
την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία   και 
την Ισπανία, αναφέρει το AP.

«Θα ενισχύσουμε το στρατιωτικό μας 
σώμα στη Λετονία και θα συνεργαστούμε 
με άλλους συμμάχους για να αυξήσουμε 
γρήγορα την τρέχουσα δύναμή μας 
στην έτοιμη για μάχη ταξιαρχία μας όταν 
χρειαστεί», είπε ο Τριντό.

Είπε επίσης ότι η κυβέρνησή του θέλει 
να στείλει έως και 39 τεθωρακισμένα 
οχήματα μάχης στην Ουκρανία με επιπλέον 
έξι κάμερες drone για να βοηθήσει στην 
καταπολέμηση της ρωσικής εισβολής.

Θρίλερ με τον έλεγχο 
του Λισίτσανσκ

Την ίδια ώρα, σφοδρές μάχες μαίνονται 
σήμερα στο Λισίτσανσκ, στην ανατολική 
Ουκρανία, μια πόλη στο επίκεντρο του 
πολέμου για τον έλεγχο του Ντονμπάς.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές υποστηρίζουν 
ότι την έχουν περικυκλώσει πλήρως και τον 
ουκρανικό στρατό να το διαψεύδει.

«Οι μάχες μαίνονται γύρω από το 
Λισίτσανσκ. Ευτυχώς, η πόλη δεν έχει 
περικυκλωθεί και είναι υπό τον έλεγχο του 
ουκρανικού στρατού», είπε στην τηλεόραση 
ο Ρουσλάν Μουζίτσουκ, ο εκπρόσωπος της 
ουκρανικής Εθνοφρουράς.

Λίγο νωρίτερα, οι αυτονομιστές που 
στηρίζονται από τη Μόσχα διαβεβαίωναν 
ότι έχουν περικυκλώσει την πόλη.

«Σήμερα, η λαϊκή πολιτοφυλακή 
του Λουχάνσκ (σ.σ. ο στρατός των 
αυτονομιστών) και οι ρωσικές ένοπλες 
δυνάμεις κατέλαβαν τα τελευταία 
στρατηγικά υψώματα, κάτι που μας 
επιτρέπει να δηλώνουμε ότι η κοινότητα του 
Λισίτσανσκ είναι πλήρως περικυκλωμένη», 
είπε ο Αντρέι Μαρότσκο, ένας εκπρόσωπος 
αυτής της δύναμης, σύμφωνα με το ρωσικό 
πρακτορείο Tass.

Το Λισίτσανσκ είναι η τελευταία μεγάλη 
πόλη του Λουγκάνσκ που δεν έχει πέσει στα 

χέρια των Ρώσων. Βρίσκεται απέναντι από 
το Σεβεροντονέτσκ, το οποίο κατέλαβαν οι 
Ρώσοι την περασμένη εβδομάδα, μετά την 
αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων και 
πριν από τον πόλεμο αριθμούσε 100.000 
κατοίκους.

«Παραγγελιά;» 
Ραδιοφωνικός 
σταθμός στον 
Καναδά επί 24 

ώρες έπαιζε 
ασταμάτητα ένα 
τραγούδι.. οργής

Τα κίνητρα πίσω από την κίνηση του να 
παίζει σε ασταμάτητη λούπα για σχεδόν 

ένα 24ωρο το «Killing in the Name» των 
Rage Against The Machine σε ραδιοφωνικό 
σταθμό του Βανκούβερ αναζητούν 
σήμερα οι χρήστες των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης.

Κάποιοι υπέθεσαν πως η συγκεκριμένη 
ενέργεια συνδέεται με απολύσεις 
προσωπικού στις οποίες προχώρησε η 
μητρική εταιρεία του σταθμού μία ημέρα 
νωρίτερα. 

Άλλοι πάλι, υποστήριξαν πως αυτό ήταν 
μια κίνηση στην οποία προέβυη το μέσο, 
που παίζει κυρίως ποπ και σοφτ ροκ, 
προκειμένου να δηλώσει πως πρόκειται 
να αλλάξει πλεύση προς πιο “σκληρά” 
ακούσματα.

Εξάλλου αντίστοιχη κίνηση είχε κάνει 
λάτιν ραδιοφωνικός σταθμός του Σαν 
Φρανσίσκο, πίσω στο 2014, έπαιξε για 72 
ώρες ασταμάτητα το «Hot In Herre» του 
Νέλι, δείχνοντας έτσι ότι στρέφεται στην 
r’n’b. 

Οι άνθρωποι του σταθμού, πάντως, δεν 
έχουν προβεί σε κάποια επίσημη δήλωση. 

Ανά διαστήματα, παραγωγοί του σταθμού 
διέκοπταν την ροή του προγράμματος για 
να ακούσουν αιτήματα των ακροατών για 
τραγούδια στον αέρα, όμως, αφού έκλειναν 
τα μικρόφωνα, εξακολουθούσε να ακούγεται 
μόνο το «Killing In The Name».

Μάλιστα, όταν κάποιος ακροατής πήρε 
για να ζητήσει το «Killing In The Name», 
η απάντηση που πήρε από τον DJ του 
σταθμού ήταν «Περίμενε λίγο -δεν ξέρω 
αν μπορούμε να το παίξουμε, αλλά θα το 
παίξουμε». 

Ο Guardian, κατάφερε να επικοινωνήσει 
με έναν εργαζόμενο του σταθμού που 
προτίμησε να κρατήσει την ανωνυμία του 
πίσω από το ψευδώνυμο Apollo και ο 
οποίος είπε πως όταν έφτασε στον σταθμό, 
το κομμάτι έπαιζε ήδη, χωρίς να γνωρίζει 
πόση ώρα συνέβαινε ήδη αυτό.
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ΚΟΣμΟΣ
Γερμανία: Πρώην 
φρουρός των Nαζί 

101ετών καταδικάστηκε 
σε 5 χρόνια φυλακή 

για τον θάνατο 
3.518 ανθρώπων

Ένας υπεραιονόβιος πρώην φύλακας στο ναζιστικό 
στρατόπεδο συγκέντρωσης Ζάξενχαουζεν, ο οποίος φέρει 
το όνομα «Ζόζεφ Ες», καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 
πέντε ετών για συνέργεια στη δολοφονία χιλιάδων 
κρατούμενων.

Πρόκειται για τον γηραιότερο εγκληματία Ναζί που 
δικάστηκε ποτέ σε γερμανικό δικαστήριο.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα 
ότι υπήρξε φρουρός των SS στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 
Ζάξενχαουζεν, το δικαστήριο τον βρήκε συνένοχο για τον 
πυροβολισμό Σοβιετικών αιχμαλώτων πολέμου καθώς και 
για τον θάνατο άλλων με αέριο Zyklon B.

Η υπεράσπιση του υπερήλικα δήλωσε ότι θα ασκήσει 
έφεση κατά της απόφασης.

«Δεν γνωρίζω γιατί κάθομαι στο εδώλιο. Ειλικρινά δεν 
έχω καμία σχέση με αυτό», δήλωσε ο καταδικασθείς μια 
ημέρα πριν την ανακοίνωση της απόφασης.

Παρά τα λεγόμενά του, ο δικαστής δήλωσε ότι στο 
δικαστήριο προσκομίστηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι ο 
101χρονος εργαζόταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης για 
τρία χρόνια ήδη από το 1942. «Ηθελημένα υποστηρίξατε 
αυτή τη μαζική εξόντωση μέσω της εργασίας σας», είπε.

Οι δίκες των φρουρών των στρατοπέδων συγκέντρωσης 
έγιναν εφικτές μόλις από το 2011 όταν καταδικάστηκε 
ο πρώην φρουρός των SS John Demjanjuk. Έκτοτε 
αναζητήθηκαν περισσότεροι εν ζωή πρώην εργαζόμενοι 
στα ναζιστικά στρατόπεδα.

Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Ζαξενχάουζεν, βόρεια 
του Βερολίνου, κατείχε ιδιαίτερη θέση κατά τη διάρκεια 
του Εθνικοσοσιαλισμού: Λειτουργούσε ως πρότυπο για 
τα υπόλοιπα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ήδη από την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του, το 1936, ενώ αργότερα 
στέγαζε το διοικητικό κέντρο ολόκληρου του συστήματος 

στρατοπέδων συγκέντρωσης, λειτουργώντας και ως 
εκπαιδευτικός χώρος για τους SS.

Συνολικά, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι 
φυλακίστηκαν εκεί. Δεκάδες χιλιάδες πυροβολήθηκαν, 
πέθαναν στους θαλάμους αερίων και σε απάνθρωπα 
ιατρικά πειράματα ή εξαιτίας των συνθηκών κράτησης. Τέλη 
Απριλίου 1945, όταν ο Κόκκινος Στρατός πλησίαζε στην 
περιοχή, οι δυνάμεις των SS εξόντωσαν πάνω από 30.000 
κρατούμενους.

Πρόστιμο στους Ιταλούς 
κομμωτές για το διπλό 

λούσιμο 
λόγω λειψυδρίας!

Ο δήμαρχος μιας ιταλικής πόλης απαγόρευσε στους 
κομμωτές και τους κουρείς να λούζουν τα μαλλιά των 
πελατών τους δύο φορές, σε μια προσπάθεια να 
εξοικονομήσουν νερό κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο 
σοβαρές ξηρασίες των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Κάρλο Γκουμπελίνι, δήμαρχος της πόλης Καστενάσο, 
κοντά στην Μπολόνια στην περιοχή Εμίλια-Ρομάνια, 
δήλωσε ότι χιλιάδες λίτρα νερού «χάνονται» κάθε μέρα με 
το διπλό λούσιμο, το οποίο πολλοί κομμωτές θεωρούν ότι 
είναι ωφέλιμο για τους πελάτες τους. 

Κάποιοι υποστηρίζουν, όπως γράφει o «Guardian», ότι 
είναι ο μοναδικός δήμαρχος στην Ιταλία, που λαμβάνει 
ένα τέτοιο μέτρο, το οποίο θα περιλαμβάνει ελέγχους 
και πρόστιμα έως και 500 ευρώ για τα κομμωτήρια που 
παραβιάζουν τον κανόνα, καθώς η Ιταλία μάχεται με την 
ξηρασία κατά τη διάρκεια ενός έντονου, παρατεταμένου 

καύσωνα.
Στο Καστενάσο, το οποίο έχει πληθυσμό 16.000 κατοίκων, 

λειτουργούν 10 κομμωτήρια και κουρεία.
«Το Καστενάσο είναι μικρό. Φανταστείτε τι σημαίνει 

αυτό όσον αφορά στην κατανάλωση νερού σε μεγάλες 
πόλεις. Λάβαμε τη συγκεκριμένη απόφαση το Σάββατο, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κομμωτήρια είναι κλειστά τις 
Κυριακές και τις Δευτέρες, για να τους δώσουμε αρκετό 
χρόνο να προσαρμοστούν», υπογράμμισε ο δήμαρχος 
Κάρλο Γκουμπελίνι.

Ένα εγχειρίδιο που συνοδεύει τις οδηγίες του μέτρου 
αναφέρει ότι από μια ανοιχτή βρύση ρέουν 13 λίτρα νερού 
το λεπτό και ότι απαιτούνται τουλάχιστον 20 λίτρα για να 

ξεπλύνει κάποιος τα μαλλιά του δύο φορές.
Ο Γκουμπελίνι δήλωσε ότι ο κανόνας, που ίσχυε μέχρι τα 

τέλη Σεπτεμβρίου, είχε πάει μια χαρά. «Η ανταπόκριση ήταν 
θετική», είπε. «Αυτός ο κανονισμός δεν έχει καταπιεστικό 
σκοπό, αλλά μάλλον λειτουργεί βοηθητικά για τους πολίτες».

Κι ενώ τα κομμωτήρια του Καστενάσο άνοιξαν ξανά το 
πρωί της Τρίτης 28 Ιουνίου, ορισμένοι δεν ήταν και τόσο 
εντυπωσιασμένοι… 

«Φαίνεται λίγο γελοίο», δήλωσε η Κάτια, η οποία εργάζεται 
στο κομμωτήριο «Nuova Equipe». «Είναι δύσκολο να μην 
μπορούμε να πλένουμε και να ξεπλένουμε δύο φορές, 
καθώς ορισμένα από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε 
το απαιτούν, αλλά και οι τύποι των μαλλιών, ειδικά αν τα 
μαλλιά του πελάτη είναι αρκετά βρώμικα».

Οι δήμαρχοι άλλων ιταλικών πόλεων έχουν, επίσης, 
επιβάλει μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης νερού, όπως 
το Μιλάνο, όπου οι δημόσιες βρύσες έχουν κλείσει. Οι 
περιοχές της βόρειας Ιταλίας υποφέρουν περισσότερο λόγω 
της παρατεταμένης ξηρασίας του μεγαλύτερου ποταμού 
της Ιταλίας, του Πο, μετά τις λιγοστές βροχοπτώσεις και 
χιονοπτώσεις τον χειμώνα.

Ευλογιά των πιθήκων: 
Οι ΗΠΑ θα διαθέσουν 

296.000 δόσεις εμβολίων 
σε πολιτείες

Η κυβέρνηση 
Μπάιντεν θα 
διαθέσει 296.000 
δόσεις εμβολίων για 
την καταπολέμηση 
της ευλογιάς των 
πιθήκων από τα 
εθνικά αποθέματα 
των ΗΠΑ σε 
α μ ε ρ ι κ α ν ι κ έ ς 
πολιτείες και εδάφη.

Η διάθεση των 
ε μ β ο λ ι α σ τ ι κ ώ ν 
δόσεων θα γίνει 
μέσα στις επόμενες 
εβδομάδες, όπως 
α ν α κ ο ι ν ώ θ η κ ε , 
ε ν τ ε ί ν ο ν τ α ς 
τις προσπάθειες για τον τερματισμό της διάδοσης της 
ασθένειας.

Από τις δόσεις αυτές, οι 56.000 θα διατεθούν άμεσα, ενώ 
1,6 εκατομμύριο δόσεις θα είναι διαθέσιμες μέσα στους 
επόμενους μήνες, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί 306 περιστατικά μόλυνσης 
από την ευλογιά των πιθήκων, μίας μεταδοτικής μόλυνσης 
που σχετίζεται με την ανεμοβλογιά, προκαλώντας επώδυνα 
δερματικά εξανθήματα.

Παρά το γεγονός ότι ο ιός είναι ενδημικός σε περιοχές 
της Αφρικής, το ξέσπασμα των κρουσμάτων της περιόδου 
που διανύουμε έπληξε χώρες, στις οποίες δεν παρατηρείται 
συνήθως εξάπλωση του ιού, προκαλώντας ανησυχία ότι η 
εξάπλωσή του μπορεί να γίνει ακόμη πιο εκτεταμένη.
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Μαρούλι: Τα οφέλη για την υγεία 
και οι τρόποι αποθήκευσής του

ποσοτήτων βιταμίνης Κ μπορεί επίσης 
να μειώσει τον κίνδυνο κατάγματος των 
οστών σας.

Ενυδάτωση
Το μαρούλι αποτελείται από νερό 
σε ποσότητα που αγγίζει το 95% 
αποτελώντας έναν τρόπο να 
ενυδατωθεί ο οργανισμός.

Βελτιώνει την όραση
Το μαρούλι είναι πηγή βιταμίνης Α, 
η οποία παίζει ρόλο στην υγεία των 
ματιών. Η βιταμίνη Α μπορεί να μειώσει 
τον κίνδυνο εμφάνισης καταρράκτη. 
Επίσης, η βιταμίνη Α συμβάλει επίσης 
στην πρόληψη της εκφύλισης της 
ωχράς κηλίδας.

Βελτιωμένος ύπνος
Εκχυλίσματα πολλαπλών τύπων 
μαρουλιού έχουν επίσης αποδειχθεί 
ότι προάγουν τον ύπνο. Μέχρι να 
διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα, είναι 
άγνωστο εάν το μαρούλι στη φυσική 
του μορφή μπορεί να παράγει 
παρόμοιο αποτέλεσμα.

Θρέψη
Το θρεπτικό περιεχόμενο του 
μαρουλιού ποικίλλει ανάλογα με τις 
ποικιλίες. Σχεδόν όλα τα μαρούλια 
περιέχουν σημαντική ποσότητα 

βιταμίνης Α, μαζί με μικρές ποσότητες 
βιταμίνης C και σιδήρου.
 
Το μαρούλι Butterhead περιέχει 
το 36% της ημερήσιας αξίας της 
βιταμίνης Α. Περιέχει επίσης μικρές 
ποσότητες βιταμίνης C, σιδήρου και 
ασβεστίου.

Πώς να διατηρήσετε
το μαρούλι φρέσκο

Ένα απλό κόλπο με αλουμινόχαρτο 
μπορεί να διατηρήσει το μαρούλι σας 
φρέσκο, εξοικονομώντας χρήματα. 
Τύλιξε το μαρούλι αλλά και το σέλινο 
και το μπρόκολο σε αλουμινόχαρτο 
πριν τα αποθηκεύσετε στο ψυγείο.

Υπάρχουν πολλές ακόμη συμβουλές 
και κόλπα για να διατηρήσουν φρέσκο   
το μαρούλι. Τυλίξτε το σε υγρό χαρτί 
και φυλάξτε το σε πλαστική σακούλα 
στο ψυγείο. Επίσης,
κρατήστε το μακριά από φρούτα 
που θα το κάνουν να μαραθεί, όπως 
αχλάδια, αβοκάντο, μήλα και ντομάτες.
Ένας ακόμη τρόπος είναι να 
μουλιάσετε τα μαρούλια σε νερό 
και ξύδι πριν τα αποθηκεύσετε στο 
ψυγείο. Συγκεκριμένα μουλιάστε τα 
φύλλα σε ένα τέταρτο φλιτζάνι ξύδι 
και τρία τέταρτα φλιτζάνια νερό για 10 
λεπτά.

enimerosi.com

Το μαρούλι είναι 
ένα φυλλώδες 
λαχανικό, διάσημο 
ως βάση στις 
σαλάτες. Υπάρχουν 
πολλοί τύποι 
μαρουλιού και 
όλοι μοιράζονται 
το επιστημονικό 
όνομα Lactuca 
sativa.

Τα οφέλη από 
την κατανάλωση 
του μαρουλιού 
προέρχονται 
κυρίως από την 
περιεκτικότητά 
του σε βιταμίνες, 

τον τύπο που 
προτιμάτε να 
τρώτε, την 
ποσότητα και τη 
συχνότητα.

Αντοχή 
των οστών
Το μαρούλι 
είναι πηγή 
βιταμίνης Κ, η 
οποία βοηθά 
στην ενίσχυση 

των οστών. Η 
κατανάλωση 

επαρκών 
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Αθλητική  Εβδομάδα
Επιμέλεια - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

Τρίτο χάλκινο μετάλλιο 
σε παγκόσμιοπρωτάθλημα

Με μόλις έντεκα ετοιμοπόλεμους 
παίκτες και με το βάρος της 
απογοήτευσης από την ήττα του 
ημιτελικού, η εθνική υδατοσφαίρισης 

των ανδρών έδειξε την αξία της και κατέκτησε 
για τρίτη φορά στην ιστορία της το χάλκινο 
μετάλλιο σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Στον «μικρό» τελικό της διοργάνωσης 
στη Βουδαπέστη, το αντιπροσωπευτικό 
συγκρότημα επικράτησε 9-7 της Κροατίας, με 
τρομερό παιχνίδι από τον Κώστα Κάκαρη (τρία 
γκολ και αρκετές κερδισμένες αποβολές) και 
τον τερματοφύλακα Παναγιώτη Τζωρτζάτο, που 
έκανε το ματς της ζωής του. Μετά το 2005 και το 
2015, το ελληνικό πόλο έχει ακόμη ένα σημείο 
αναφοράς σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, χωρίς 
σε καμία περίπτωση η τρίτη θέση να είναι το 
«ταβάνι» αυτής της ομάδας.

Απέναντι σε έναν αντίπαλο που μετρούσε 
επτά συνεχόμενα μετάλλια σε Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα (η προηγούμενη φορά που 
έμειναν οι Κροάτες εκτός βάθρου ήταν το 2005 
στο Μόντρεαλ, όταν και πάλι η «γαλανόλευκη» 
τους είχε νικήσει στον «μικρό» τελικό), και με 
τόσο σημαντικά προβλήματα, η ελληνική ομάδα 
έδειξε ότι της άξιζε κάτι παραπάνω από το να 
παίζει... καταμεσήμερο στο «Αλφρεντ Χάγιος» για 
την τρίτη θέση. Η εθνική ήταν σαφώς καλύτερη 
και, αν δεν χρεωνόταν συνολικά 19 ποινές (!), 
θα μπορούσε να κερδίσει πολύ πιο εύκολα. 
Εξωπραγματικό το 5/17 στον παίκτη παραπάνω, 
στο οποίο οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου 
υποχρέωσαν τους αντιπάλους τους, όπως και οι 
16 αποκρούσεις του (αναπληρωματικού, για να 
μην ξεχνιόμαστε) Τζωρτζάτου!

Τα οκτάλεπτα: 1-0, 4-3, 3-2, 1-2
Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Κάκαρης (π.π.), 2-0 

Κάκαρης (φουνταριστός), 3-0 Σκουμπάκης 
(περιφέρεια), 4-0 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 
4-1 Μπούκιτς (π.π.), 5-1 Φουντούλης (π.π.), 5-2 
Φάτοβιτς (π.π.), 5-3 Ζούβελα (π.π.), 5-4 Μπούκιτς 
(π.π.), 6-4 Κάκαρης (π.π.), 7-4 Αργυρόπουλος 
(π.π.), 8-4 Βλαχόπουλος (π.π.), 8-5 Χάρκοφ 
(περιφέρεια), 8-6 Μάρινιτς Κράγκιτς (π.π.), 9-6 
Γενηδουνιάς (π.π.), 9-7 Βρλιτς (κόντρα).

Η εθνική είχε 6/10 με παίκτη παραπάνω, 
2 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση 
φουνταριστού.

Η Κροατία είχε 5/17 με παίκτη παραπάνω, 0/1 
πέναλτι, 1 γκολ από την περιφέρεια και 1 στην 
κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Δερβίσης 
(7΄34΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα), ο Σκουμπάκης 
(3΄16΄΄ πριν το τέλος του ματς) και ο Ζούβελα 
(2΄34΄΄ πριν τη λήξη της αναμέτρησης).

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Γενηδουνιάς 1, 
Σκουμπάκης 1, Καλογερόπουλος, Φουντούλης 

1, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 2, Γούβης, Κάκαρης 
3, Νικολαϊδης, Βλαχόπουλος 1, Τζωρτζάτος
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Σκέτη απόλαυση η Εθνική μας, 
93-71 την Μ. Βρετανία

ΗΕθνική Ανδρών μπάσκετ ήταν καταπληκτική, θεαματική και 
ενθουσιώδης στο κατάμεστο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα 
και επιβλήθηκε της Μεγάλης Βρετανίας με 93-71, για την 
προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023, στο 

ντεμπούτο του Δημήτρη Ιτούδη στο πάγκο.
Έτσι κι αφού άλλο παιχνίδι για τον πρώτο προκριματικό γύρο δεν 

υπάρχει, η Ελλάδα θα κουβαλήσει τρεις νίκες (και μία ήττα) στον επόμενο, 
γεγονός που κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή της. Μαζί, θα έχει το πάνω χέρι 
σε ισοβαθμία τόσο με την Τουρκία (την έχει κερδίσει δύο φορές) όσο και με 
τη Μεγάλη Βρετανία (κάλυψε το -9 της ήττας στο Νιούκαστλ).

Με εξαίρεση το πρώτο πεντάλεπτο, οι διεθνείς επιβεβαίωσαν τη 
θεωρητική ανωτερότητα έναντι των αντιπάλων τους, κυριάρχησαν κοντά 
στο καλάθι και πήραν ακόμη μια πολύτιμη νίκη στον δρόμο για το μεγάλο 
ραντεβού του επόμενου καλοκαιριού.

Σε ότι έχει να κάνει με τους διεθνείς μας, ο Γιώργος Παπαγιάννης και ο 
Ιωάννης Παπαπέτρου έκαναν την αρχή, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απέδειξε πόσο 
πολύτιμος είναι γι αυτό το σύνολο κι οι υπόλοιποι απλά υπενθύμισαν ότι 
δεν είναι παίκτες β’ διαλογής, αλλά αθλητές με ταλέντο, προσωπικότητα και 
το δικαίωμα να διεκδικήσουν μια θέση για το EuroBasket 2022.

Οι διακριθέντες ήταν πολλοί, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Παπαγιάννης, 
ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Ιωάννης Παπαπέτρου και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ο 
πρώτος όμως είναι ένα “κλικ” πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, κυρίως 
λόγω της στατιστικής αποτύπωσης όσων έκανε. Από τα μισά της τρίτης 
περιόδου, ο σέντερ του Παναθηναϊκού έφτασε σε νταμπλ νταμπλ, για να 
κλείσει την βραδιά -στα 21’56’’ που έμεινε στο παρκέ- με 14 πόντους (με 7/9 
δίποντα), 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος και 2 μπλοκ.

Μπορεί το τρίποντο να ήταν πρόβλημα στο μεγαλύτερο διάστημα του 
αγώνα, το δίποντο όμως εξελίχθηκε στο μεγάλο όπλο της “γαλανόλευκης”. 
Οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη έκλεισαν την αναμέτρηση με 29/41 δίποντα 
(70.73%).

Η εκκίνηση της Εθνικής Ανδρών ήταν κάκιστη, τόσο σε άμυνα όσο και 
σε επίθεση (0/6 σουτ και 3 λάθη στο 5’), γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα 
στη Μεγάλη Βρετανία να χτίζει από νωρίς διψήφιο προβάδισμα (1-12 στο 
5’).

Ο Δημήτρης Ιτούδης αντέδρασε γρήγορα, έκανε μαζεμένες αλλαγές 
και βρήκε την απαιτούμενη ισορροπία, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου και 
τον Γιώργο Παπαγιάννη να ξεχωρίζουν, έχοντας τους 13/19 πόντους της 
“γαλανόλευκης” μέχρι το φινάλε της πρώτης περιόδου (19-20 στο 10’).

Οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν, πόνταραν πολλά στον έλεγχο 
του ρυθμού και την αστοχία των παικτών της Εθνικής Ανδρών από την 
περιφέρεια (2/13 τρίποντα στην ανάπαυλα), διατηρώντας το προβάδισμα 
μέχρι το 18ο λεπτό (32-34).

Δύο καλές άμυνες και ισάριθμες επιτυχημένες κατοχές πάντως αρκούσαν 
προκειμένου η Ελλάδα να κλείσει το πρώτο μέρος, σε θέση οδηγού (39-38), 
σε ένα γήπεδο που είχε παλμό, ρυθμό και μεγάλο ενθουσιασμό.

Στο δεύτερο μέρος, τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά για την Ελλάδα. 
Για την ακρίβεια, τα έκαναν οι παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας 
συγκροτήματος, από την στιγμή που πάτησαν το γκάζι. Με την άμυνα να 
είναι πολύ πιο αποτελεσματική και τα ποσοστά στα δίποντα να παραμένουν 
πολύ υψηλά (71.4% στο 30’), η διαφορά έφτασε γρήγορα σε διψήφια 
επίπεδα (51-41 στο 25ο λεπτό).

Η ελληνική κυριαρχία δεν έμεινε εκεί όμως, αφού μέχρι το φινάλε του 
τρίτου δεκαλέπτου το προβάδισμα εκτοξεύτηκε στο +21 (69-48 στο 30’), 
με το τρίποντο που έβαλε ο Νίκος Γκίκας από το κέντρο με το ένα χέρι να 
είναι... το κερασάκι στην τούρτα.

Από εκεί και πέρα, όλα ήταν τυπική διαδικασία, με την Ελλάδα να φτάνει 
με άνεση στη νίκη και να κλείνει υποδειγματικά τον πρώτο προκριματικό 
γύρο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.

 
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 39-38, 69-48, 93-71

Ελλάδα (Ιτούδης): Αγραβάνης 16 (1), Καλαϊτζάκης 2, Κασελάκης 7 (1 
τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Λούντζης 2, Παπαπέτρου 13 (1), Αντετοκούνμπο 
10 (5 ριμπάουντ), Μποχωρίδης 11 (2), Ντόρσεϊ 13 (2/6 τρίποντα, 7 ασίστ), 
Γκίκας 3 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης (0/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 
ασίστ), Παπαγιάννης 14 (7/9 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Παπανικολάου 2
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Ο Τσιτσιπάς έχασε τη ματσάρα 
από τον Ελληνοαυστραλό Κύργιο

Ο Κύργιος αποδείχθηκε ψυχραιμότερος στα κρίσιμα σημεία και 
μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι απέκλεισε τον Στέφανο 
Τσιτσιπά με 3-1 σετ – Στους «16» ο Νικ.

Κρίμα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έδωσε όλα. Πάλεψε από 
τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πόντο, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 
εμπόδιο του Νικ Κύργιου.

Ο Ελληνοαυστραλός μετά από μια συγκλονιστική μάχη, που διήρκησε 3 
ώρες και 17 λεπτά, έκαμψε την αντίσταση του 23χρονου με 3-1 σετ (6-7 [2], 
6-4, 6-3, 7-6 [7]) και πέρασε στους «16» του Γουίμπλεντον.

Μια πραγματική ματσάρα, με τον Νικ Κύργιο να αποδεικνύει 
ψυχραιμότερος στα κρίσιμα σημεία και να παίρνει το εισιτήριο για την 
επόμενη φάση του βρετανικού Grand Slam. Ένα παιχνίδι κορυφαίου 
επίπεδου ανάμεσα σε δύο από τους καλύτερους τενίστες του κόσμου, με 
τον Νικ να παίρνει την πρόκριση και τον Στέφανο το ζεστό χειροκρότημα 
του κόσμου.

Οι θεατές αναγνώρισαν την προσπάθεια του Ελληνα τενίστα και τον 
επιβράβευσαν με το χειροκρότημά τους, ενώ και ο Νικ Κύργιος στις 
δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του παιχνίδι μίλησε με τα καλύτερα 
λόγια τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η πορεία του 23χρονου ολοκληρώθηκε στον τρίτο γύρο, ενώ αντίθετα 

ο Νικ συνεχίζει την περιπέτειά του στο τρίτο Grand Slam της φετινής σεζόν 
και στους «16» θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό, Μπράντον Νακασίμα.

Ο Στέφανος αν και πήρε το πρώτο σετ, στη συνέχεια έπεσε στην… 
παγίδα του Κύργιου, με τον Ελληνοαυστραλό να «παίζει» με το μυαλό του 
συμπατριώτη μας και να γυρίζει τούμπα το παιχνίδι. 

Το πρώτο σετ ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να 
τα δίνουν όλα στο κορτ. Ο Κύργιος είχε τέσσερα μπρέικ πόιντς κατά τη 
διάρκεια του σετ, αλλά ο Στέφανος παίζοντας έξυπνα κατάφερε να τα 
«σβήσει» και να οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί μάλιστα έκανε τρία μίνι μπρέικς και με 7-2 έκανε το 1-0 στο παιχνίδι. 
Στο δεύτερο σετ οι δύο τενίστες κρατούσαν σχετικά εύκολα τα σερβίς τους 
μέχρι το 5-4, όταν ο Νικ πίεσε τον Στέφανο και κατάφερε να «σπάσει» το 
σερβίς του Ελληνα τενίστα στη μοναδική ευκαιρία που είχε στο γκέιμ. Ο 
Κύργιος έκανε το 6-4 και ισοφάρισε σε 1-1 το ματς.

Στο τρίτο σετ ο Νικ κατάφερε να κάνει μπρέικ στο 4ο γκέιμ και να 
προηγηθεί με 3-1. Στη συνέχεια σέρβιρε σωστά με love γκέιμ και έφτασε 
στο 4-1. Λίγο αργότερα έκανε το 5-2. Ο Στέφανος μείωσε σε 5-3, αλλά το 
νερό είχε μπει στο… αυλάκι για τον Κύργιο. Παρά την προσπάθεια του 
συμπατριώτη μας, ο Νικ έκανε το 6-3 και πήρε προβάδισμα στο σκορ (2-1).
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Θα μπορούσε ο Ταγίπ Ερντογάν να αποδεχθεί συνά-
ντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στο “ουδέτερο” 
Παρίσι, φιλοξενούμενοι αμφότεροι του Εμμανουέλ 
Μακρόν, για να συζητήσουν το Κυπριακό; Όχι βέβαι-
α. Κι αυτό κυρίως γιατί δεν αναγνωρίζει την Κυπρια-
κή Δημοκρατία, την οποία θεωρεί ως γνωστόν 
“εκλιπούσα”, ενώ η τουρκική προέλαση συνεχίζεται 
στα Κατεχόμενα. Όταν του πρότεινε τη συνάντηση ο 
Νίκος Αναστασιάδης μπροστά σε μια ομήγυρη αρχη-
γών κρατών, δεν το ξέκοψε αμέσως και αντιπρότεινε 
αυτή να γίνει στα Κατεχόμενα, γνωρίζοντας εκ προοι-
μίου την απάντηση του Κύπριου Προέδρου.   

Ε ίναί γνωστό ότι η τουρκική πλευρά δεν 
θεωρεί πως είναι συνομιλητής της η Λευ-
κωσία. Η κατοχική δύναμη κατάφερε από 
την αρχή να τεθεί εκτός της μεγάλης εικό-
νας και να μετατρέψει το Κυπριακό –μετά 
την εισβολή της το 1974 στο νησί– σε μια 
δικοινοτική διαφορά. Και έκτοτε συζητούν 

οι δύο κοινότητες, χωρίς τον εισβολέα-κατακτητή, αλλά και 
χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Δεν εχεί λόγό η Τουρκία να συζητά απευθείας και μόνη της 
με τη Λευκωσία γιατί κατάφερε να ξεπλυθεί από κατοχική 
δύναμη. Οι όποιες συζητήσεις για την εδραίωση, νομιμοποί-
ηση των κατοχικών δεδομένων, ή και για ροκάνισμα του 
χρόνου, διεξάγονται διά του εκάστοτε κατοχικού ηγέτη, ο 
οποίος εκφράζει τα τουρκικά συμφέροντα στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων. Όπως έχει αποδειχθεί, όποιος δεν είναι 
πολύ υπάκουος, τίθεται εκτός, χάνει την εξουσία. Είναι όλοι 

τους αναλώσιμοι. 

Ο Ερντόγαν δεν έχει 
προφανώς κανένα 
λόγο, σε αυτή τη φά-
ση, να συζητήσει για 
το Κυπριακό και τα 
ελληνοτουρκικά. Αι-
σθάνεται ισχυρός, 
αναβαθμισμένος και 
θεωρεί ότι μπορεί να 
κερδίσει αυτά που 

επιδιώκει, αν όχι τώρα, 
σε ένα μεταγενέστερο 
χρόνο. Διαχρονικά κέρ-
διζε αυτά που διεκδι-
κούσε χωρίς να πέσει 
σφαίρα. Διά της ισχύος 
και έχοντας απέναντι 
την ελληνική πλευρά, η 

οποία κυριαρχείτο από μια φοβική αντίληψη των εξελίξε-
ων, προχωρούσε. 

Διευκολύνοντας την τουρκική 
προέλαση 

Η  Αγκυρα αντιλήφθηκε ότι με το Ουκρανικό αναδεί-
χθηκε σε χρήσιμο και κρίσιμο σύμμαχο. Και επειδή 
αυτό το αντιλαμβάνεται, δεν είναι δεδομένη για 

κανέναν. Με αυτή την προσέγγιση μπορεί να απαιτεί, να 
έχει αξιώσεις και να κερδίζει. Σε αντίθεση με την Αθήνα και 
τη Λευκωσία, που θεωρούνται δεδομένες και… δεμένες 
στην καρέκλα των “συμμάχων” και των ισχυρών. Είναι σα-
φές ότι δεν αντιδρούν στα διαδραματιζόμενα, αλλά παρακο-
λουθούν παθητικά. 

Δεν νίωθόυν, ως φαίνεται, την ανάγκη και δεν επιδιώκουν 
ρόλο στις εξελίξεις. Απλά αντιδρούν αμήχανα στη νέα ανα-
κατανομή ισχύος και στον συνεχώς αναβαθμισμένο ρόλο 
της κατοχικής Τουρκίας. Οι δε αναλύσεις που γίνονται από 
κάποιους, κυρίως στην Αθήνα, είναι ρηχές. Στη Λευκωσία 
δεν πολυασχολούνται ή θεωρούν “ξένα” προς αυτήν τα όσα 
διαδραματίζονται. Οι γνωστές προσεγγίσεις του… μικρού 
χωριού. 

Ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντόγαν, λοιπόν, όταν του εισηγήθηκε ο 
Νίκος Αναστασιάδη για τη συνάντηση στο Παρίσι αντιπρό-
τεινε να γίνει αυτή στο “βόρειο τμήμα”, όπως χαρακτηριστι-
κά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έριξε αυτή την 
ιδέα καθώς θεώρησε προφανώς προβλέψιμη την απάντηση 
Αναστασιάδη, που σχεδόν πανηγυρίζει για το σύντομο τετ α 

τετ. Την ίδια ώρα και ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης εκλιπαρεί για μια συνάντηση 
με τον Ερντογάν, παρά τις χυλόπιτες 
που εισπράττει απ’ αυτόν. 

Ο τόυρκός πρόεδρός αναφέρθηκε σε 
συνάντηση στα Κατεχόμενα, προεξο-
φλώντας ότι καθάρισε με αυτό το θέμα. 
Θεωρεί πως έκανε… ντρίπλα με τη δική 
του αντιπρόταση. Βέβαια, μπορεί να 
μην γνωρίζει πως θα βρεθούν κάποιοι 
στις ελεύθερες περιοχές (ισχνή μειοψη-
φία και παράφωνη χορωδία) να υπο-
στηρίξουν πως «τί Παρίσι, τί Κατεχόμε-
να, όλα αυτά είναι… τυπικότητες, η ου-
σία έχει σημασία»! Και η ουσία ποια 
είναι; Η αναγνώριση του ψευδοκράτους 
για μια τυπική συνάντηση, με προδιαγε-
γραμμένο αποτέλεσμα. 
Η αναβαθμίση της κατοχικής Τουρκίας 
περνά και από την Ελλάδα και την Κυ-
πριακή Δημοκρατία. Η Ελλάδα από 
“ευγένεια” δεν έθεσε ζητήματα στη 
Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στη Μαδρίτη. Δεν τα 

έθεσε επειδή φοβόταν προφανώς την τουρκική αντίδραση. 
Η Κυπριακή Δημοκρατία κουβαλά πολλές φοβίες και λόγω 
του μεγέθους, αλλά και επειδή οι διαχειριστές του Κυπρια-
κού κυριαρχούνται από φοβικά σύνδρομα. 
Η σταση Αθηνας καί Λευκωσίας, όπως την παρακολουθούμε 
και την εισπράττουμε, διαμορφώνει δεδομένα που διευκο-
λύνουν την τουρκική προέλαση. 

1. Το αρνί∙ το χαριτωμένο θηλαστικό, μηρυκα-
στικό τετράποδο, με το πυκνό και σγουρό 
τρίχωμα, που κάθε Πάσχα περνά 
των ...παθών του τον τάραχο. Λέγεται για τα 
κύματα της θάλασσας και —παρά τη μυθο-
λογία που θέλει να πήρε το όνομά του από 
τον πατέρα του Θησέα, Αιγέα— σ’ αυτό ο-
φείλεται η ονομασία του γαλάζιου Αιγαίου, 
που πρόσφατα τόλμησε να μαγαρίσει ο γιαλαντζί σουλτάνος. Στη φράση που 
προορίζεται για σφαγή, σημαίνει ότι κάποιος οδηγείται σε καταστροφή χωρίς 
να το ξέρει, χωρίς να μπορεί ή να θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό, όπως ο 
Κούλης, ο οποίος επειδή αποφάσισε να είναι αρεστός στα αφεντικά του για να 
«είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας» δεν διστάζει να θυσιάσει την Ελλάδα. 

3. Η στάνη∙ ο περιφραγμένος χώρος που χρησιμοποιείται για φύλαξη ζώων, ιδί-
ως αιγοπροβάτων, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μεταφορικά λέγεται για ό,τι 
δεσμεύει, περιορίζει ή προφυλάσσει τα μέλη ενός συνόλου, όπως είναι το ΝΑ-
ΤΟ που για να κρατηθούν εντός του οι τούρκοι, δεν δίστασαν να καταρεζιλέ-
ψουν τη Φινλανδία και τη Σουηδία. 

6. Ό,τι δίνει, ή παίρνει κάποιος επειδή πήρε ή έδωσε 
κάτι άλλο, όπως αυτά που δόθηκαν στους τούρκους 
για να μην ασκήσουν βέτο στην εισδοχή της Σουηδίας 
και Φινλανδίας, μεταξύ των οποίων ήταν και η υπό-
σχεση τού ραμολιμέντου «Μπαϊντενόπουλου» που, εν 
ριπή οφθαλμού μεταλλάχθηκε σε «Μπαϊντένογλου», 
για χάρη του ψευτοσουλτάνου, προσφέροντάς του, 
μεταξύ άλλων και τα αεροπλάνα που ζητούσε ο ισλαμοφασίστας Ερντογάν. 
Τραγική ειρωνεία, η απαθανάτιση της στιγμής της Συμφωνίας, που θύμιζε 
περισσότερο υπογραφή συνθηκολόγησης στους νικητές τούρκους. 

9. Ο ελαφρώς κρύος καιρός. Μεταφορικά λέγεται για περιπτώσεις εγκατάλειψης, 
ανέχειας ή στέρησης, αλλά και για κάτι που λέγεται ή γίνεται άμεσα, απότο-

μα και χωρίς πολλή σκέψη, όπως ήταν η δήλωση του Κούλη που αναγνώρισε 
τούς Κούρδους ως «τρομοκράτες», για να εξευμενίσει τον ισλαμοφασίστα Ερ-
ντογάν και να ικανοποιήσει τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. 

11. Λέξη που έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει και αφορά στον χώρο ή το διάστημα 
που δεν περιέχει τίποτε. Στη φράση που κάποιος πηδάει σ’ αυτό, σημαίνει ότι 
διαπράττει μια πολύ επικίνδυνη πράξη με απρόβλεπτες, συνήθως αρνητικές, 
συνέπειες, ενώ όταν τα λόγια πέφτουν σ’ αυτό, σημαίνει ότι είναι χωρίς περιε-
χόμενο, δεν τα προσέχει κανείς και δεν τους δίνουν καμία σημασία. Υπάρχει, 
όμως, και αυτό που απεχθάνεται η Φύση και το γεμίζει όταν αδειάζει, όπως 
συνέβη μ’ αυτό που άφησε η ελληνική κυβέρνηση στο Αιγαίο και έσπευσαν 
να το καλύψουν οι τούρκοι ονομάζοντάς το «τουρκικό». 

12. Η ενέργεια που οφείλεται στην προσωπική κρίση και βούληση αυτού που 
ενεργεί και που δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου επηρεασμού ή καταναγκα-
σμού, όπως ήταν αυτή που είχε ο γιαλαντζί σουλτάνος Ερντογάν που ήταν ο 
κύριος πρωταγωνιστής στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, παίρνοντας «όλο το χαρτί» στις 
διαπραγματεύσεις που έγιναν για την εισδοχή Φινλανδίας και Σουηδίας. 

14.  Αυτό που συμβαίνει όταν κάποιος μιαίνει, βεβηλώνει ή λερώνει, ιδίως, με 
κόπρανα έναν χώρο. Το έκαναν παλαιότερα οι τούρκοι στις ορθόδοξες εκκλη-
σίες και εξακολουθούν να το κάνουν και σήμερα, όπως συνέβη με την εκκλη-
σία της Αγίας Σοφίας που την έκαναν τζαμί και όπως προσπαθούν να κάνουν 
τώρα στο Αιγαίο, βρομίζοντάς το με το βέβηλο και κακόηχο «τουρκαιγαίο». 

16.  Το αντίθετο του άχρηστου. Όταν λέγεται για κάποιο άτομο, σημαίνει ότι η 
δραστηριότητα, η συμπεριφορά και η εν γένει παρουσία του ωφελεί ή βοηθά-
ει κάποιον, εκτός αν πρόκειται γι’ αυτόν που λειτουργεί ως «ηλίθιος», που 
ωφελεί τούς άλλους εις βάρος του εαυτού του, όπως κάνει ο Μητσοτάκης που 
παίζει θαυμάσια αυτόν τον ρόλο εις βάρος της Ελλάδος και υπέρ του ΝΑΤΟ, 
των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

19. Η έκταση∙ η επιφάνεια που έχει ορισμένο πλάτος, 
μήκος ή και ύψος. Υπάρχουν γενικά οι εξωτερικοί ή 
οι εσωτερικοί, αυτοί που είναι ελεύθεροι, άλλοι που 
είναι για αναψυχή ή για άθληση και άλλοι που ανα-
φέρονται σε γεωγραφικές —χερσαίες ή θαλάσσιες— 
εκτάσεις. Υπάρχει επίσης και ο «ζωτικός» που διεκ-
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δικούσε ο Χίτλερ και ονόμαζε ως «Lebensraum», όπως κάνει τώρα και ο για-
λαντζί σουλτάνος Ερντογάν, που λέει ότι τον στενεύουν τα σημερινά σύνορα 
των τούρκων και θέλει να τα επεκτείνει εις βάρος της Ελλάδος. 

20. Η ενέργεια ή το αποτέλεσμα κάποιου που προσπαθεί να δώσει 
μία βελτιωμένη άποψη με ...«χρύση» όψη, παρουσιάζοντας με 
κάποια, συνήθως, υπερβολή κάποια θετικά σημεία —
υπαρκτά ή ανύπαρκτα— κρύβοντας επιμελώς τις δυσάρεστες 
πλευρές και στοιχεία του, όπως έκανε ο Μητσοτάκης που 
προσπάθησε να εξωραΐσει τα δυσάρεστα αποτελέσματα της 
ΝΑΤΟϊκής Συνόδου, σχετικά με τα όσα έλαβαν οι τούρκοι και 
να κρύψει τις ελληνικές υποχωρήσεις. 

22. Μπορεί να αφορά στην καθορισμένη διαδρομή ενός αθλητή ή ενός δρομέα 
στο στάδιο ή στην ολοκληρωμένη φάση μιας επαναλαμβανόμενης διαδικασί-
ας, όπως είναι αυτοί της πυγμαχίας ή της πάλης, όπως αυτός που διεξήχθη 
στη Μαδρίτη, όπου αντίθετα με ό,τι κατάφερε ο Κούλης, μεταξύ ΝΑΤΟ-
τούρκων, οι τούρκοι πήραν «όλο το χαρτί» κερδίζοντας και στα σημεία αλλά 
και στο τελικό αποτέλεσμα. 

23. Η σχέση που υπάρχει, όταν κάποιος ή κάτι εξαρτάται από κάποιον ή κάτι 
άλλο∙ η σχέση κατά την οποία κάποιος ή κάτι βρίσκεται στη δικαιοδοσία κά-
ποιου άλλου, όπως ο Μητσοτάκης, που λειτουργεί ως «προβλέψιμη και δεδο-
μένη» μαριονέτα του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και των λοιπών ευρωπαϊκών «εταίρων», 
εις βάρος της Ελλάδος. 

24. Η μάλαξη με τα χέρια ή με ειδικό μηχάνημα ενός μείγματος από αλεύρι, 
νερό και άλλα υλικά, για να φτιαχτεί ζύμη για ψωμί ή γλυκίσματα και μετα-
φορικά η συνεχής τριβή, η «μάλαξη» της κοινής γνώμης για να αποδεχθεί 
κάποια κατάσταση ή γεγονός, όπως είναι το μαγάρισμα που κάνουν οι τούρ-
κοι για να αποκτήσουν δικαιώματα στο Αιγαίο. 

25. Το αντίθετο της αποτυχίας. Το αποτέλεσμα μίας ενέργειας που 
καταλήγει στο επιθυμητό, στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, όπως 
ήταν αυτή που κατήγαγε ο γιαλαντζί σουλτάνος Ερντογάν, στη 
Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο οποίος πήρε όσα επιθυμούσε, πάντα με 
τη βοήθεια της καραδουλάρας του, Γενς Στόλτενμπεργκ, τον 
γνωστό και ως «Τούρκενμπεργκ». 

1. Ιταλική λέξη που λέγεται για το συναίσθημα θυμού με πείσμα, τη μνησικακί-
α, που νιώθει κάποιος, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του θιγμένο, προσβεβλημέ-
νο, όπως είναι αυτή του ισλαμοφασίστα Ερντογάν, που μετά το «Μητσοτάκης 
γιοκ», επανέλαβε ότι «δεν μιλάει μαζί του».. 

2. Η ταπεινοφροσύνη, η έλλειψη αλαζονείας, αλλά και η μείωση της προσωπι-
κότητας κάποιου, όπως ήταν αυτή που υπέστη η Ελλάδα, όταν ο Μητσοτά-
κης, χωρίς ίχνος ντροπής, επιδείνωσε την προηγούμενη προδοσία στους 
Κούρδους, αναγνωρίζοντας ότι ο τούρκοι «έχουν εύλογα δίκαια όταν ανησυ-
χούν για ορισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις»! 

4. Η απροσεξία, η αμέλεια της στιγμής· η παρα-
δρομή. Ως τέτοια χαρακτήρισε, αυτό το γελοίο 
υποκείμενο και ντροπή του ανθρωπίνου εί-
δους, ο νανογιλεκάς Γεωργιάδης, το νέο στρα-
πάτσο που υπέστη η Ελλάδα από τους τούρ-
κους, που μαγάρισαν όλο το Αιγαίο, ονομάζο-
ντας το «τουρκαιγαίο». Και ο «μπουμπούκος», 
αυτό το ανθρωπάριο, εξακολουθεί να είναι στη Ελληνική Βουλή και μάλιστα, 
να παραμένει υπουργός και αντιπρόεδρος αυτού τού απροσδιόριστου πράγ-
ματος που είναι η Νέα Δημοκρατία. 

5. Το δυσάρεστο συναίσθημα που μας δημιουργεί η επίγνωση της ενοχής μας η 
οποία μας εκθέτει και μας μειώνει στη συνείδηση των άλλων ανθρώπων∙ η 
ηθική μείωση και ο εξευτελισμός. Άγνωστα συναισθήματα για κάθε Μητσοτά-
κη, νανογιλεκά Γεωργιάδη και όλο τον εσμό που συνθέτει τη σημερινή ελλη-
νική κυβέρνηση και αποδεικνύεται καθημερινά ίδιος και χειρότερος από το 
προηγούμενο θλιβερό συνονθύλευμα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛιτών, προσβάλλοντας 
και μειώνοντας κάθε Έλληνα με την ύπαρξή τους και τις πράξεις του. 

7. Η ενέργεια ή το αποτέλεσμα της προσπάθειας κάποιου να εξαναγκάσει κά-
ποιον άλλον να υποκύψει σε απαίτησή του, με χρήση απειλής ή βίας, όπως 
αυτός που έκανε ο ισλαμοφασίστας Ερντογάν στο ΝΑΤΟ, πετυχαίνοντας τα 
μέγιστα από το παζάρι του. 

8. Ανήκει στα βεβαιωτικά επιρρήματα και φράσεις της ελληνικής 
αργκό∙ το μονολεκτικό και γενικό καταφατικό «ναι» —με ...5 
«λ». Η ...«εντοπιότητά» του, δικαιωματικά, ανήκει στους Θεσσα-
λονικείς, επειδή υποτίθεται ότι λειτουργούν σε λιγότερο αγχώ-
δεις συνθήκες απ’ ό,τι οι ...ξενέρωτοι «χαμουτζήδες» της Αθήνας. Εν προκει-
μένω, η «μεγάλη άνεση», αφορά στη ντροπιαστική δεξιότητα που δείχνει το 
ελληνικό πολιτικό σύστημα, άλλοτε των «ΣΥΡΙΖΑΝΕΛιτών και άλλοτε των 
ΝουΔιτών, όταν ξεπουλούν την Ελλάδα με μεγάλη άνεση. 

10. Η απομάκρυνση από ένα σύνολο, όπως και η απουσία επαφής ή επικοινωνί-
ας, σαν αυτή που αποδίδουν τα ελληνικά κυβερνητικά «παπαγαλάκια», στον 
γιαλαντζί σουλτάνο Ερντογάν που —σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνη-
ση— καταφέρνει μια χαρά να κάνει το δικό του, σε ό,τι αφορά στις επιτυχίες 
και διεκδικήσεις του. 

11. Ετυμολογικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως η «ισχυρή κραυγή». Είναι η 
έντονη αποδοκιμασία, που μπορεί να προκύψει από διάφορα καταδικαστέα 
γεγονότα, που μπορεί να είναι άδικα οικονομικά μέτρα, κυβερνητικές αβελ-
τηρίες και γενικά κάτι που προκαλεί τη λαϊκή οργή, όπως είναι η πρόσφατη 
...«αμέλεια(;!)» που επέδειξε η ελληνική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα το Ελλη-
νικό, Ελληνικότατο, Αιγαίο να βαφτισθεί τουρκικό από τα μεμέτια και τώρα 
να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. 

13. Η ιδιότητα του σταθερού. Αυτού που έχει ευστάθεια, που στέκεται ή στηρίζε-
ται γερά κάπου∙ που δεν ταλαντεύεται, που δείχνει αποφασιστικότητα και 
εμμονή ή συνέπεια σε κάτι και προς χάριν αυτής του ΝΑΤΟ, ο Κούλης, ως 
άλλος Σημίτης δεν δίστασε να αναγνωρίσει «ανασφάλειες των τούρκων», λόγω 
των Κούρδων «τρομοκρατών», προσθέτοντας ένα ακόμη τούβλο στην προδοσία 
του Κουρδικού λαού. 

15. Η κατάσταση που δημιουργείται από την ασάφεια, την αντιφατικότητα ή την 
έλλειψη τάξης, αλλά και η ταραχή που προέρχεται από θυμό, εκνευρισμό, 
αγωνία ή και στενοχώρια. Η ιδιότητα αποδίδεται στον ψευτοσουλτάνο Ερντο-
γάν που απειλεί τον Ελληνισμό με νέες Γενοκτονίες, αλλά και στην ελληνική 
κυβέρνηση που αντιδρά σπασμωδικά σε κάθε νέο στραπάτσο που υφίσταται η 
Ελλάς. 

17. Το ενδιάμεσο χρώμα μεταξύ άσπρου και μαύρου. Λέγεται για κάτι που γίνε-
ται συγκαλυμμένα και με αντιδεοντολογικό τρόπο, όπως και για κάτι που 
τίθεται εντός ενός αμφισβητούμενου χώρου, όπως έγινε επί Σημίτη, το 1996, 
στα Ίμια ή όπως προσπαθούν να κάνουν τώρα οι τούρκοι σε όλο το Αιγαίο, 
επί Κούλη. 

18. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μετά το Λονδίνο και το Βερολίνο και η 
πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας. 
Πόλη ...«γρουσούζικη» για την Ελλάδα, καθώς στις 
8 Ιουλίου 1997, ο εθνικός μειοδότης Σημίτης, 
αναγνώριζε «ζωτικά συμφέροντα των τούρκων στο 
Αιγαίο» και το 2022, ο άλλος μειοδότης στο τετρά-
γωνο, Κούλης, αναγνώριζε «τις τουρκικές ανασφά-
λειες, λόγω των Κούρδων ‘‘τρομοκρατών’’», προσθέτοντας ακόμη ένα καρφί 
στην προδοσία του Κουρδικού λαού που είχε ξεκινήσει επί Σημίτη με την 
παράδοση του Οτσαλάν. 

21. Η εναλλαγή ήχων κατά χρονικά διαστήματα που έχουν μεταξύ τους ανάλογη 
διάρκεια, η εναλλαγή κινήσεων που έχουν μεταξύ τους ανάλογη διάρκεια, 
αλλά και οι περιοδικές αλλαγές ή λειτουργίες που εμφανίζει ένας οργανισμός. 
Στην ακατάληπτη και βάρβαρη γλώσσα των τούρκων λέγεται χαβάς, όπως 
ήταν αυτός που επέβαλε στη Σύνοδο τού ΝΑΤΟ, ο ισλαμοφασίστας γιαλαντζί 
σουλτάνος Ερντογάν και τούς χόρεψε όλους στο ταψί. 

Η «Εβδομάδα» ευχαριστεί θερμά τον εξαίρετο γελοιογράφο ΚΥΡ (Γιάννη Κυριακόπου-
λο), για την ευγενική άδεια που μας παραχώρησε να αναδημοσιεύουμε τις μοναδικές 
και πάντα εύστοχες γελοιογραφίες του. 
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Το λιθόκτιστο μονότοξο γεφύρι του 
Αώου στην είσοδο της Κόνιτσας 
είναι ένα τεχνικό θαύμα και το 

γνωστότερο αξιοθέατο αυτής της 
πανέμορφης περιοχής.

  
Το μονότοξο λιθόκτιστο γεφύρι που βρίσκεται στην 
είσοδο της Κόνιτσας είναι ένα τεχνικό θαύμα και 
το γνωστότερο αξιοθέατο αυτής της πανέμορφης 
ακριτικής περιοχής. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι 
ταυτόχρονα αποτελεί και ένα σύνορο, το όριο του 
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Για τον ποταμό που 
γεφυρώνει, τον Αώο, το σημείο αυτό συνεπάγεται 
έναν «τεχνητό» ανθρώπινο διαχωρισμό, ανάμεσα 
στα πρώτα 50 χλμ. που προστατεύονται από την 
περιβαλλοντική νομοθεσία και τα υπόλοιπα 20 
χλμ. που βρίσκονται εκτός, μέχρι τα σύνορα με την 
Αλβανία.

Ευτυχώς, αυτό το τεχνητό όριο δεν έχει επηρεάσει 
ακόμα την τύχη του Αώου. Ισως από την ιδιαίτερη 
σχέση που είχαν πάντα οι άνθρωποι της περιοχής με 
το ποτάμι τους και τον σεβασμό που πολλοί τρέφουν 
για αυτό, ίσως από τύχη, ίσως επειδή βρίσκεται σε μια 
ακριτική περιοχή, ο Αώος και οι κύριοι παραπόταμοί 
του, όπως ο Βοϊδομάτης και ο Σαραντάπορος 
παραμένουν όπως ήταν. Η μοναδική ανθρώπινη 
παρέμβαση που έχει γίνει σε όλο το ελληνικό τμήμα 
του ποταμού είναι ένα φράγμα της ΔΕΗ στις πηγές 
του, που χτίστηκε πριν από μια 30ετία. Περίπου το 
ίδιο συμβαίνει και στο αλβανικό τμήμα, όπου ο Αώος 
ονομάζεται Βιόσα. Στα περίπου 200 χλμ. μήκους 
του από τα σύνορα μέχρι την Αδριατική, το ποτάμι 
έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτο, ίσως όχι 
χωρίς πηγές ρύπανσης, αλλά σίγουρα χωρίς μεγάλα 
τεχνικά έργα να διευθετούν ή να διακόπτουν τη ροή 
του.

Κι αυτό είναι κάτι μοναδικό. Μπορεί εμείς στην 
Ελλάδα, στην Αλβανία και κάποιες άλλες βαλκανικές 
χώρες να θεωρούμε δεδομένη την εικόνα των 
μαιανδρισμών ενός ποταμού και της τεράστιας 
απλωμένης κοίτης του, αλλά στην κεντρική και 
βόρεια Ευρώπη σχεδόν το σύνολο των ποταμών δεν 
ρέουν πια σε φυσική μορφή. Γι’ αυτό και το ποτάμι 
βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ευρύτερης διακρατικής 
προσπάθειας («Σώστε τη γαλάζια καρδιά της 
Ευρώπης») με συντονιστή τη γερμανική οργάνωση 
Euronatur, διεθνείς εταίρους το Riverwatch από 
την Αυστρία και το Iucn Ecaro, αλβανικό εταίρο την 
οργάνωση EcoAlbania και ελληνικούς εταίρους τις 
οργανώσεις MedINA (Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη 
Φύση και τον Ανθρωπο), Πίνδο Περιβαλλοντική και 
Green Tank. Το όνομα της πρωτοβουλίας αυτής; 
«Σώζοντας έναν από τους τελευταίους ποταμούς 
ελεύθερης ροής στην Ευρώπη: Αώος/Vjosa».

Επιστημονικές μελέτες 
αποδεικνύουν την εξαιρετική 

σημασία της λεκάνης απορροής 
για την προστασία της 

βιοποικιλότητας.
Από το 2017 η διακρατική αυτή συμμαχία 
έχει ξεκινήσει έναν αγώνα ώστε ολόκληρη η 
«απροστάτευτη» σήμερα περιοχή ανάμεσα στο 
Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και την περιοχή Nat-
ura του όρους Γράμμου (που περιλαμβάνει τον Αώο 
και τους βασικούς παραποτάμους του) να ενταχθεί 
σε καθεστώς προστασίας. «Αφορμή ήταν η εξαγγελία 
στην Αλβανία μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων κατά 
μήκος του ποταμού, που τελικά δεν προχώρησε 
λόγω αντιδράσεων», εξηγεί η Αλεξάνδρα Παππά, 
συντονίστρια για την προσπάθεια αυτή στη MedINA. 
«Δημιουργήθηκε μια διακρατική συμμαχία και όλοι 
μαζί ξεκινήσαμε δράσεις με όραμα τη δημιουργία 

μιας διασυνοριακής προστατευόμενης περιοχής με 
επίκεντρο το ποτάμι. Η προσπάθειά μας συνέπεσε 
με τη συζήτηση που γίνεται σε όλη την Ευρώπη με 
αφορμή τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τη βιοποικιλότητα, ανάμεσα στους οποίους 
είναι και η «απελευθέρωση» 25.000 χλμ. ποταμών 
μέσα στην επόμενη δεκαετία από τεχνητά εμπόδια. 
Στις περισσότερες χώρες αναζητούν τρόπους για 
να ξαναδημιουργήσουν αυτό που η Ελλάδα και η 
Αλβανία έχουν ανέγγιχτο, σχεδόν παρθένο στα χέρια 
τους». Να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο κομμάτι της 
περιοχής, που περιλαμβάνει και τμήμα του Αώου, 
εντάχθηκε εδώ και λίγα χρόνια στο Παγκόσμιο Δίκτυο 
Γεωπάρκων της UNESCO.

Η προσπάθεια αυτή βασίζεται σε επιστημονική 
τεκμηρίωση. Στην ειδική περιβαλλοντική μελέτη 
που εκπονήθηκε το 2005-2008 (αλλά ουδέποτε 
θεσπίστηκε, τώρα εκπονείται νέα), προστέθηκαν 
πρόσφατα δύο νέες μελέτες για τη βιοποικιλότητα, που 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανέλαβε να εκπονήσει 
για λογαριασμό της Πίνδος Περιβαλλοντική. Αφορούν 
ορισμένα «εμβληματικά» είδη, όπως η βίδρα, τα 
μεγάλα θηλαστικά και τα οδοντόγναθα, καθώς και 
την ιχθυοπανίδα του Αώου. Μια ομάδα πολεοδόμων 
και νομικών ασχολήθηκε με τις χωροταξικές 
κατευθύνσεις και το νομικό πλαίσιο, μια ομάδα 
από το ΕΜΠ με τις ΑΠΕ στη λεκάνη απορροής του 
ποταμού, ενώ αντίστοιχες μελέτες έχουν γίνει και για 
το αλβανικό κομμάτι.

«Σήμερα υπάρχουν πολλά σχέδια για μικρά 
υδροηλεκτρικά στην ελληνική περιοχή του Αώου και 
των παραποτάμων του. Πρόκειται για μια περιοχή με 
εξαιρετικά πλούσια βιοποικιλότητα, πολύ σημαντική 
για τη βίδρα και μεγάλα θηλαστικά όπως το ζαρκάδι 
και η αρκούδα», εξηγεί η Κική Κατή, επικεφαλής του 
Εργαστηρίου Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. «Είναι μια περιοχή εξίσου 

Αώος ο «πιο ελεύθερος» ποταμός της Ευρώπης
Σχέδιο προστασίας σε Ελλάδα - Αλβανία

[
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σημαντική με τις υπόλοιπες Natura, η οποία έμεινε 
εκτός του δικτύου επειδή δεν είχε μελετηθεί αρκετά». 
Την ίδια άποψη έχει και ο βιολόγος Χαριτάκης 
Παπαϊωάννου, ερευνητής στο ίδιο εργαστήριο και 
μέλος της ομάδας που εκπόνησε την πρώτη ειδική 
περιβαλλοντική μελέτη για την περιοχή. «Είχαμε 
προτείνει ο Γράμμος να ενταχθεί στο εθνικό πάρκο 
και ο κάμπος της Κόνιτσας, όπως και το Πωγώνι που 
έχει πολλά χωριά και παραγωγικές δραστηριότητες 
να χαρακτηριστεί περιοχή οικοανάπτυξης. Αν είχε 
συμβεί αυτό, θα είχε προστατευθεί η κοίτη του 
ποταμού και θα είχε εξασφαλιστεί η συνεχής ροή 
του». «Ο Αώος είναι ίσως το πιο καθαρό ποτάμι της 
χώρας μας», συμπληρώνει ο Κωνσταντίνος Τριάντης, 
δασάρχης Κόνιτσας. «Το ποτάμι δεν έχει σοβαρές 
πηγές επιβάρυνσης, τα χωριά μας πια έχουν λίγο 
κόσμο. Θα έπρεπε να προστατευθεί στο σύνολό του 
για να αναδειχθεί. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι 
δεν καταλαβαίνουμε τι έχουμε στα χέρια μας».

«Τα φράγματα, μικρά ή μεγάλα, 
θα αλλοιώσουν το περιβάλλον»

Υπέρ της προστασίας τάσσεται σχεδόν το σύνολο 
της τοπικής κοινωνίας. Το ζήτημα βέβαια είναι 
πώς ο καθένας «ερμηνεύει» την προστασία αυτή. 
«Προσωπικά τάσσομαι υπέρ της κίνησης αυτής για 
το διασυνοριακό πάρκο του Αώου», λέει ο Βασίλης 
Γοργόλης, αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου για θέματα 
περιβάλλοντος. «Οχι μόνο για να διασωθεί η 
ομορφιά της περιοχής, αλλά και γιατί τα φράγματα, 
μικρά ή μεγάλα, θα αλλοιώσουν με βίαιο τρόπο το 
περιβάλλον  και θα επηρεάσουν την άγρια ζωή. 
Το μέλλον της περιοχής βρίσκεται σε δράσεις με 
μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα». «Ενα 
καθεστώς προστασίας για τη λεκάνη απορροής του 
ποταμού θα ήταν χρήσιμο, αλλά υπό προϋποθέσεις, 
να υπάρχει έλεγχος, αλλά όχι απαγόρευση κάθε 
δραστηριότητας», εκτιμά ο Μιχάλης Βάκκας, 
προϊστάμενος της μονάδας διαχείρισης του Εθνικού 
Πάρκου Βόρειας Πίνδου. «Δεν θα δεχθούμε καμία 
επέμβαση στον Αώο και τους παραποτάμους του, 
θα περάσουν… πάνω από το πτώμα μας», λέει ο 
Γιώργος Σουκούβελος, δήμαρχος Ζαγορίου. «Εμείς 
θέλουμε τον Αώο όπως μας τον άφησαν οι πατεράδες 
μας».

Η τοπική κοινωνία έχει στο παρελθόν αντιταχθεί με 
σθένος στα σχέδια «αξιοποίησης» του ποταμού. 
«Η Βωβούσα είναι το μόνο χωριό στο οποίο ο 
Αώος περνάει από μέσα. Το 2013 παρουσιάστηκε 
ένα σχέδιο δημιουργίας φράγματος, παρά την 
αντίθεση της τοπικής κοινωνίας. Αποφασίσαμε να 
κινητοποιηθούμε όχι ακτιβιστικά, αλλά με δημιουργικό 
τρόπο. Ετσι γεννήθηκε το φεστιβάλ Βωβούσας», 
λέει ο Καμίλο Νόλλας, φωτογράφος, διοργανωτής 
του φεστιβάλ. «Το έργο τελικά ακυρώθηκε και 
το φεστιβάλ έφτασε σιγά σιγά από 8 ημέρες στις 
3 εβδομάδες, με μεγάλο ποσοστό εκδηλώσεων 
αφιερωμένο στο ποτάμι. Τώρα ακούμε ότι ανάλογα 
σχέδια επανέρχονται. Κατά τη γνώμη μου, όμως, 
δεν μπορούν να δρομολογούνται χωρίς κοινωνική 
αποδοχή». Μια αξιοσημείωτη εξέλιξη είναι ότι ο Δήμος 
Κόνιτσας δρομολογεί την οριοθέτηση του Αώου. 
Για τον σκοπό αυτό εξασφάλισε από το υπουργείο 
Εσωτερικών χρηματοδότηση 1,2 εκατ. ευρώ, ένα 
ποσό ακατανόητα υψηλό. «Εχουμε πρόβλημα με τις 
αμμοληψίες και τις εκατέρωθεν ιδιοκτησίες», λέει ο 
δήμαρχος Κόνιτσας, Νίκος Εξάρχου. «Αν κάποιος 
θέλει να επενδύσει δίπλα στο ποτάμι δεν μπορεί, 
γιατί δεν γνωρίζουμε το ακριβές όριο της κοίτης». 
Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, ένα τμήμα του ποταμού 
θα διευθετηθεί, θα κατασκευαστεί μια νέα γέφυρα, 
ενώ θα γίνει ανάπλαση στην παραποτάμια περιοχή 
ανάμεσα στο παλαιό και το νέο γεφύρι της Κόνιτσας. 
«Ο κάμπος της Κόνιτσας (σ.σ. από όπου περνάει 
ο Αώος) είναι υψηλής παραγωγικότητας, δεν θα 
μπορούσε να γίνει εθνικό πάρκο. Αυτό που χρειάζεται 
είναι περισσότερος έλεγχος των δραστηριοτήτων 
των πολιτών από τις υπηρεσίες», καταλήγει. «Η 
οριοθέτηση από μόνη της δεν είναι κακή», εκτιμά 
ο κ. Βάκκας. «Το θέμα είναι αν θα γίνει εργαλείο 
προστασίας του Αώου ή εργαλείο εξυπηρέτησης 
τοπικών μικροσυμφερόντων». Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η μελέτη οριοθέτησης όλων των λεκανών απορροής 
του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, έκτασης 2 εκατ. 
στρεμμάτων, κόστισε λιγότερο από 100.000 ευρώ.

Οι κρατικές υπηρεσίες πάντως δεν έδειξαν ιδιαίτερη 
θέρμη τον περασμένο χειμώνα, όταν ο Αώος 
φούσκωσε και… παρέσυρε ένα τμήμα της παλιάς, 
αποκατεστημένης χωματερής που βρισκόταν δίπλα 
στην όχθη του. Τα σκουπίδια έφτασαν μέχρι την 
Αλβανία. «Μόνοι μας μαζεύουμε τα σκουπίδια, που 
γέμισαν όλο το ποτάμι. Βάζουμε ανθρώπους για 
ράφτινγκ στον παράδεισο και βλέπουν σακούλες 
να κρέμονται από τα δέντρα. Μόνο όταν κάναμε 
μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα κινητοποιήθηκαν 
κάπως», λέει ο Νίκος Κυρίτσης, που δραστηριοποιείται (με 
την εταιρεία No Limits) στον εναλλακτικό τουρισμό στην 
περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η περιφέρεια 
τοποθέτησε πέτρινα «μπλοκ» στο άκρο της χωματερής, 
όμως συστηματικός καθαρισμός της κοίτης από τα 

σκουπίδια δεν έγινε ποτέ.

«Ανεξάρτητα με το περιστατικό αυτό, το ποτάμι μας 
είναι πεντακάθαρο και στηρίζει τις δύο βασικές πηγές 
εισοδήματος της περιοχής: τη γεωργία και τον εναλλακτικό 
τουρισμό. Η μόνη πηγή ρύπανσης του ποταμού είναι τα 
πεστροφοτροφεία», λέει ο κ. Κυρίτσης. «Από τον Αώο 
ζούμε», συμπληρώνει ο Θύμιος Κυρτζόγλου, ιδιοκτήτης 
του ξενοδοχείου «Γεφύρι» στην Κόνιτσα. «Ερχονται 
τουρίστες από τη βόρεια Ευρώπη και μένουν άναυδοι, 
δεν έχουν ξαναδεί φυσικό ποτάμι. Ας δουλέψουμε για να 
κάνουμε μονοπάτια, ορειβατικά καταφύγια, οικοτουριστικές 
δραστηριότητες, όχι να κάνουμε έργα που θα καταστρέψουν 
τη μοναδικότητα αυτού του μέρους».

kathimerini.gr

Σακούλες σκουπιδιών κρεμασμένες σε δέντρα του ποταμού. Τον περασμένο χειμώνα ο Αώος φούσκωσε και… 
παρέσυρε ένα τμήμα της παλιάς, αποκατεστημένης χωματερής, που βρισκόταν δίπλα στην όχθη του.
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Ο Eric Coulam αφηγείται την ιστορία 
του και γιατί επέλεξε τον ιατρικά 

υποβοηθούμενο θάνατο
Ο Eric Coulam έκανε ένα τεράστιο πάρτι- μόνο και 

μόνο για να αποχαιρετήσει οριστικά την οικογένεια 
και τους φίλους του.

Μετά από χρόνια προβλημάτων υγείας, ο 
20χρονος από τη Βρετανική Κολομβία αποφάσισε 
να ακολουθήσει τον ιατρικά υποβοηθούμενο θάνατο 
και αποκάλυψε την απόφασή του στην οικογένειά του 
κατά τη διάρκεια ενός μπάρμπεκιου τον Μάιο με τους 
αγαπημένους του.

Πήρε την απόφαση όταν έμαθε ότι θα χρειαζόταν 
έξι μεταμοσχεύσεις οργάνων για να ζήσει με 

πιθανότητες επιβίωσης μόλις 50%.
«Θα μπει ένα τέλος στον πόνο. 

Υποφέρω όλη μέρα. Βρίσκομαι σε ένα 
δωμάτιο με τέσσερις τοίχους για πολύ 
καιρό και απλά βαρέθηκα», δήλωσε ο 
20χρονος στο CJDC-TV, εξηγώντας 
γιατί επέλεξε να αυτοκτονήσει με τη 
βοήθεια γιατρών.

 Πριν επιδεινωθεί η υγεία του, 
εργαζόταν ως μηχανικός, απολάμβανε 
το snowboard και τα θαλάσσια σπορ 
με τους φίλους του, περνούσε χρόνο με 
την κοπέλα του και έβγαινε βόλτες με τα 
σκυλιά του. 

Κάνει χρήση του καναδικού νόμου 
Medical Assistance in Dying, ο οποίος 
επιτρέπει σε Καναδούς άνω των 
18 ετών, που πληρούν τις σχετικές 
προϋποθέσεις, να πάρουν τη ζωή τους 
στα χέρια τους.

Ο νόμος του 2016 ορίζει ότι ο ασθενής 
πρέπει να έχει «σοβαρή και ανίατη 
ασθένεια, νόσο ή αναπηρία» και επίσης 
σωματικό ή ψυχολογικό πόνο που δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με φάρμακα.

Για μεγάλο μέρος της ζωής του, που 
πέρασε κυρίως μέσα στον πόνο, ο Eric 
Coulam υπέφερε από κοιλιακή δυσφορία 
λόγω μιας άγνωστης γαστρεντερικής 
πάθησης. Κι ενώ οι γιατροί δεν 
κατάφερναν να βγάλουν άκρη, η υγεία 
του συνέχισε να επιδεινώνεται και έχασε 
το λεπτό του έντερο, προσβλήθηκε από 
ηπατική και νεφρική νόσο, αντιμετώπιζε 
χρόνιους πόνους και υπέφερε από 
λοιμώξεις.

Τελικά, έπαθε σηπτικό σοκ όταν 
έσπασε μέρος του εντέρου του, με 
αποτέλεσμα να οδηγηθεί στα επείγοντα.

«Πήγα στο νοσοκομείο και μου έκαναν εισαγωγή 
το ίδιο βράδυ και έπεσα σε κώμα δεν θυμάμαι για 
πόσο καιρό», λέει.

Μεταφέρθηκε από το Fort St. John στο Dawson 

Creek, στη συνέχεια σε πολλά άλλα νοσοκομεία - 
για να καταλήξει στο Fort St. John, όπου οι γιατροί 
εξακολουθούσαν να μην βγάζουν άκρη.

Κάποια στιγμή ενημερώθηκε από τους γιατρούς του 
ότι η μόνη πιθανότητα για επιβίωση και ανακούφιση 
ήταν να υποβληθεί σε έξι μεταμοσχεύσεις, κάτι 
που, όπως ισχυρίζεται, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στο 
παρελθόν.

Η παγίδα; Θα είχε μόνο 50% πιθανότητα να 
ανακάμψει. Στη συνέχεια, ανακάλυψε τον ιατρικά 
υποβοηθούμενο θάνατο, για τον οποίο ήταν 
«δύσκολο να μιλήσει σε όλους τους άλλους».

«Το σκεφτόμουν για λίγο κάμποσο καιρό και 
απομάκρυνα κατά κάποιον τρόπο την οικογένειά 
μου, επειδή δεν ήμουν σε καλή φάση», λέει. «Ήξερα 
ότι ήταν αυτό που ήθελα να κάνω».

Αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία, δηλώνει 
κατηγορηματικά ότι «θα πάει όταν θα είναι έτοιμος».

 Δεν έχει επιλέξει συγκεκριμένη ημερομηνία γιατί 
θέλει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα και να δει 

συγκεκριμένους ανθρώπους πριν πει το τελευταίο 
αντίο. 

Όταν κάποιος επιλέξει τον ιατρικά 
υποβοηθούμενο θάνατο, είτε του 
χορηγείται φάρμακο με ένεση υπό την 
επίβλεψη νοσηλευτών και γιατρών είτε 
του χορηγούνται φάρμακα από το στόμα. 
Σε κάθε περίπτωση, ο θάνατος είναι 
ανώδυνος.

«Μερικές φορές είμαι ξαπλωμένος τη νύχτα 
και στεναχωριέμαι, αλλά γενικά περιμένω 
εκείνη τη μέρα, επειδή πονάω πολύ όλη την 
ώρα», λέει ο Eric Coulam. «Παίρνω πολλά 
φάρμακα μόνο και μόνο για να νιώθω 
ανακούφιση για λίγες ώρες».

Είναι 20 ετών και σχεδιάζει ιατρικά 
υποβοηθούμενο θάνατο: 

«Υποφέρω όλη μέρα. Δεν αντέχω άλλο»

 Ο Eric με τα μικρότερα αδέρφια του. 
Φωτ: Eric’s Army/Facebook

Στο αποχαιρετιστήριο πάρτι που έκανε τον Μάιο για 
να αποχαιρετίσει οριστικά συγγενείς και φίλους. Φωτ: 

Eric’s Army/Facebook

Πριν επιδεινωθεί η υγεία του, εργαζόταν ως 
μηχανικός, απολάμβανε το snowboard και τα 

θαλάσσια σπορ με τους φίλους του, περνούσε χρόνο 
με την κοπέλα του και έβγαινε βόλτες με τα σκυλιά 

του. Φωτ: Eric’s Army/Facebook
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Αν θέλετε να επισκεφτείτε το Πήλιο, αλλά δεν ξέρετε 
σε ποιο από τα δεκάδες χωριά του να πάτε, εδώ θα 
σας δώσουμε μια ιδέα που ίσως δεν είχατε σκεφτεί, 
τις Μηλιές. Το χωριό αυτό είναι μια ιδανική επιλογή 
που τα συνδυάζει όλα: Παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 
φυσικές ομορφιές, αξιοθέατα και δυνατότητα για 
δραστηριότητες και εκδρομές.

Στο κεντρικό τμήμα του Πηλίου και σε απόσταση 
28 περίπου χλμ. ΝΑ του Βόλου, βρίσκονται οι Μηλιές, 
ένα ιστορικό χωριό με πολλές ομορφιές, χτισμένο σε 
μια κατάφυτη πλευρά του Πηλίου και σε υψόμετρο 
που κυμαίνεται από 250 μ. στο χαμηλότερο σημείο 
του (περιοχή σιδηροδρομικού σταθμού) μέχρι 450 μ. 
περίπου στο υψηλότερο.

Πρόκειται για το κεφαλοχώρι της περιοχής, γεμάτο 
μηλιές, καστανιές και λιόδεντρα, με υπέροχη θέα 
προς τον Παγασητικό κόλπο και το νότιο Πήλιο.

Μηλιές Πηλίου
Η περιοχή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία 

της Μαγνησίας και του Ελληνικού Έθνους γενικότερα, 
καθώς η ονομαστή «Σχολή των Μηλεών» που 
ίδρυσαν οι Γαζής, Κωνσταντάς και Φιλιππίδης, 
αποτέλεσε σημαντική πνευματική εστία της εποχής 
και κέντρο του απελευθερωτικού αγώνα του 1821.

Η πλατεία του χωριού αποτελεί το κέντρο 
της κοινωνικής, εμπορικής και διοικητικής 
δραστηριότητάς του και η εικόνα της τις διάφορες 
εποχές του χρόνου – είτε πνιγμένη στις πράσινες 

φυλλωσιές των πλατάνων το καλοκαίρι, 
είτε καλυμμένη από πυκνό στρώμα των 
φύλλων που πέφτουν το φθινόπωρο, είτε 
ακόμα και γεμάτη με χιόνια τον χειμώνα – 
αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία και τη 
γοητεία του.

Η πλατεία περιστοιχίζεται από μια 
σειρά χαρακτηριστικών κτιρίων, όπως η 
εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
με το καμπαναριό της και η βιβλιοθήκη, 
ενώ πολύ κοντά της βρίσκονται το κτίριο 
του Δήμου, το οποίο στεγάζει και το 
Λαογραφικό Μουσείο, καθώς επίσης 
και το κτίριο του Ευδόξειου Πνευματικού 
Κέντρου, όπου γίνονται διάφορες 
πολιτιστικές κυρίως εκδηλώσεις.

Η εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών χτίστηκε 
στα μέσα του 18ου αιώνα, με τέτοιο τρόπο ώστε 
το εξωτερικό της, χωρίς καμπαναριό και άλλα 
σύμβολα ή δείγματα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, 
να μην προδίδει –εν μέσω της Τουρκοκρατία- τον 
πραγματικό σκοπό του κτιρίου. Η κατασκευή και 
η αποπεράτωση του εσωτερικού διήρκεσαν 30 
χρόνια και το αποτέλεσμα ήταν μια κατασκευή με 
περιορισμούς στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αλλά 
τέλεια ακουστική.

Τέλος, στην πλατεία λειτουργούν τα 2 πλέον 
παραδοσιακά εστιατόρια – καφενεία του χωριού, ενώ 
γύρω της, σε τμήμα 200 μέτρων περίπου, βρίσκεται 
συγκεντρωμένο σχεδόν το σύνολο των μαγαζιών του 
χωριού.

Από την κεντρική πλατεία περνούν ή ξεκινούν 
ακτινωτά δρόμοι και παραδοσιακά πηλιορείτικα 
καλντερίμια που την συνδέουν με όλες τις γειτονιές 
του χωριού: από την πάνω μεριά της, ξεκινά ένα 
καλντερίμι, το οποίο αφού διασχίσει μεγάλο μέρος 
του χωριού, μετατρέπεται σε μονοπάτι το οποίο 
φτάνει ως την Τσαγγαράδα, ενώ από το κάτω μέρος 
της ξεκινά ένα καλντερίμι που καταλήγει στην περιοχή 
του σιδηροδρομικού σταθμού και στην συνέχεια 
οδηγεί στα Καλά Νερά.

Για αυτούς που αγαπούν τη δράση και τη φύση, 
οι Μηλιές προσφέρονται για πεζοπορία με αρκετές 
κοντινές και μακρινές διαδρομές.

Ο «Μουτζούρης» του Πηλίου
Στις Μηλιές καταλήγει ένας σιδηρόδρομος που 

κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.
Η περιοχή του σταθμού θεωρείται ως ένα από τα 

αξιοθέατα του Πηλίου και εκεί υπάρχει παραδοσιακός 
ξενώνας, τα ερείπια του μεγάλου παλιού μύλο 
,αλλά και το μνημείο των εκτελεσθέντων από τους 
Γερμανούς το 1943.

Την ευθύνη κατασκευής της γραμμής και της 
περίφημης γέφυρας που ενώνει τις δυο πλαγιές 
του βουνού, έχει ο φημισμένος Ιταλός μηχανικός 
Εβαρίστο ντε Κίρικο, πατέρας του διάσημου 
υπερρεαλιστή ζωγράφου Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, που 
μάλιστα αποτύπωσε την φιγούρα του μικρού τρένου 
σε μερικούς από τους διάσημους πλέον πίνακές του.

Ο θρυλικός πλέον «Μουτζούρης» συνέδεσε 
το εμποροβιομηχανικό κέντρο του Βόλου με την 
εύφορη και πλούσια περιοχή του Δυτικού Πηλίου, 
στις πλαγιές και στους ελαιώνες του βουνού των 
Κενταύρων. Μετά την κατάργηση του το 1971, 
έγιναν προσπάθειες για την επαναλειτουργία του 
σαν (μουσειακού) τουριστικού σιδηροδρόμου σε 
ένα περιβάλλον ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς. 
Ακολούθησαν σημαντικά έργα ανακατασκευής του 
και μπήκε και πάλι σε λειτουργία το 1996, ενώ από 
το 1985 κηρύχτηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Σήμερα το τρένο είναι σε λειτουργία μόνο για 
τουριστικούς σκοπούς και προσφέρει μια από τις πιο 
δημοφιλείς εκδρομές, συνδέοντας τις Μηλιές με το 
Βόλο. Λειτουργεί από το Πάσχα μέχρι τον Οκτώβριο, 
ξεκινώντας από τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό 
των Μηλεών και φτάνοντας μέχρι τα Λεχώνια.

Κοντινές εκδρομές
Μόλις τρία χιλιόμετρα δυτικά των Μηλιών, βρίσκεται 

η Βυζίτσα που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο 
χωριό και εντυπωσιάζει για τα αρχοντικά και τις 
φυσικές ομορφιές της, αποτελώντας ένα «ζωντανό» 
μουσείο. Οι Πινακάτες είναι ένα ακόμη χωριό που 
αξίζει να επισκεφτείτε. Απέχουν από τις Μηλιές, 
μόλις 5 χιλιόμετρα και ξεχωρίζουν για την υπέροχη 
φύση, τα άφθονα νερά, την οργιώδη βλάστηση 
και τη γενικότερη γαλήνη του τοπίου και το έντονο 
παραδοσιακό «χρώμα».

Πήλιο: Ένα από τα ομορφότερα και 
πιο ιστορικά χωριά του με υπέροχη 
θέα και παραδοσιακή αρχιτεκτονική
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“ Άγχος, πανικός και προσευχή...”
Μου έγραψες ότι τελευταία έχεις άγχος και παθαίνεις 

κρίσεις πανικού. Και με ρωτάς εάν με την προσευχή 
μπορείς να βρεις ησυχία και ηρεμία, να φύγει όλο αυτό το 
άγχος που σε καταστρέφει. Οπότε ζητάς κάτι συγκεκριμένο 
από την προσευχή, βάζεις ένα στόχο και ένα ζητούμενο. 
Γίνεται; Δεν θα πω δεν γίνεται, τα πάντα γίνονται εάν το 
θέλει ο Θεός, αλλά πρόσεξε κάποια λεπτά πράγματα και 
μυστικά της πνευματικής ζωής. 

Όταν κάνεις προσευχή με πανικό ο πανικός μεγαλώνει. 
Ο Απ. Πέτρος όσο φώναζε βυθιζόταν μέσα στην κύματα. 
Έχεις δει ποτέ έναν πνιγμένο να σώθηκε επειδή φώναζε 

ταραγμένος “πνίγομαι, πνίγομαι;” Όχι. Απλά βυθίζεται πιο 
γρήγορα από τον πανικό. Εάν ηρεμήσει ίσως να σωθεί. 
Είναι προτιμότερο λοιπόν την ώρα του πανικού, να πάρεις 

βαθιές ανάσες, να στρέψεις αλλού την σκέψη και προσοχή 
σου, να ρυθμίσεις λιγάκι την αναπνοή σου, να μην φοβηθείς 
το κύμα που έρχεται αλλά να περάσεις από μέσα του, και 
μετά προσευχήσου. 

Έπειτα ο κάθε στόχος φέρει ένα νέο άγχος επιτυχίας και 
αποτελέσματος. Ειδικά σε περιόδους άγχους, πρέπει να 
βγάζεις στόχους και όχι να προσθέτεις.  Ξέρεις τι θα συμβεί; 
Θα αρχίσεις μια ταραγμένη προσευχή στην οποία κάθε 
λίγο και λιγάκι θα μετράς και θα αναλύεις εάν πέτυχε ή εάν 
έφερε το αναμενόμενο για σένα αποτέλεσμα. Θα κρατάς 
μια μεζούρα και θα μετράς, την αποτελεσματικότητα της 
προσευχής σου και την θαυματουργική δύναμη του Θεού. 
Στην ουσία είναι σαν να εξετάζεις τον Θεό και την δύναμη 
του. 

Κάνε λοιπόν την προσευχή σου, αγάπησε τον Χριστό, 
συνδέσου μαζί του, κάνοντας ταπεινό αγώνα να αγαπάς 

και να συγχωρείς, να κοινωνείς Σώμα και 
Αίμα Του στην Θεία Λειτουργία,  ζήτα με 
ταπείνωση αυτό που αισθάνεσαι ωφέλιμο 
για σένα και την ζωή σου και αφήσου, 
ξεχάσου μέσα στην αγκαλιά Του. Εκείνος 
εάν πρέπει και είναι προς το συμφέρον 
της ύπαρξη σου αυτό που ζητάς θα σου 
το δώσει, εάν όχι, απλά θα σιωπήσει. Και 
η σιωπή απάντηση είναι, κι ας μην αρέσει 
πολλές φορές στον εγωισμό μας. Άλλωστε  
το θαύμα συμβαίνει όταν πάψεις εμμονικά 
να το “περιμένεις”. Όταν το ξεχάσεις και το 
θυμάται μόνο ο Θεός. 

Όμως μην λησμονούμε μια μεγάλη 
αλήθεια, ότι η χαρά και ειρήνη της ψυχής 
σου, αυτή που ζητάς και επιθυμείς, έρχεται 
από τον Χριστό όχι από την προσευχή. 
Η προσευχή δεν είναι μια ψυχοτενχική 
μέθοδος που μπορείς να πάρεις πράγματα 
δίχως τον Χριστό. Ο Χριστός θα σου 
φέρει την ειρήνη και την χαρά μέσα σου. 
Δεν μπορείς να θέλεις την περιουσία του 
πατερα σου, αλλά όχι τον πατέρα. Αυτό 
κρύβει ιδιοτέλεια. Να μην θυμόμαστε λοιπόν 
την προσευχή και τον Θεό μονάχα στα 
δύσκολα αλλά σε ολάκερη την ζωή μας. Να 
γίνει ο Χριστός τα πάντα για μας. Να γίνει  η 
προσευχή το οξυγόνο της ζωής μας και όχι 

το κουτί με τα δώρα που βάζουμε το χέρι και παίρνουμε ότι 
θέλουμε χωρίς να λέμε ένα ευχαριστώ.

***

Είσαι φως ακόμη και όταν έχει σύννεφα. Μην το ξεχνάς 
στιγμή αυτό. 

Εύχομαι αυτή η νέα μέρα που ξημερώνει, ο νέος μήνας 
που μας δόθηκε, να σου φέρει θαύματα και ευλογίες.

Απλά ανοίξου και τεντώσου στον Θεό, στην ζωή, αφήσου 
και ζήσε δίχως αναλύσεις. Απλά ζήσε μέσα στην ροή κι 
αυτής της ημέρας, που ως δώρο σου δόθηκε. Άνοιξε το 
μην φοβηθείς να το πάρεις. 

“Θυμήσου ότι ο φόβος είναι ψεύτης, η αμφιβολία είναι 
κλέφτης και ο περιορισμός είναι ληστής”.

Κάνε μικρά, σταθερά βήματα. Η μαγεία είναι στο ταξίδι. 
Και το δώρο είναι στην εξέλιξη που απολαμβάνεις παρέα 
με το Θεό και τους φίλους σου.

Ευχές πολλες!!

***
Οι ευτυχισμένοι δεν σκαλίζουν την ζωή των άλλων... 
Οπότε σκέψου όταν δίνεις τεράστια σημασία στο τι θα 

πει ο κόσμος και γενικά οι άλλοι, ποιοι είναι αυτοί που σε 
επικρίνουν. Ποια είναι η ζωή τους. Στο φινάλε ποιοι είναι 
αυτοί ρε παιδί μου που σου κουνάνε το δάκτυλο; Γιατί το 
σίγουρο είναι, ότι εάν ήταν πραγματικά ευτυχισμένοι δεν 
θα ανακάτευαν τις ζωές των άλλων. Κοιτάμε την ζωή των 
άλλων όταν η δική μας έχει χάσει το ενδιαφέρον της.
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Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας που ζει στο Λονδίνο με 
ιστορία στις αερομεταφορές λανσάρει στην Ελλάδα τις 
φτηνές ιδιωτικές αερομεταφορές. Τα εναέρια ταξί με lear 
jets και τα ελικόπτερα low cost λανσάρονται ως νέα μόδα.

Πίσω από το πανέξυπνο εγχείρημα βρίσκεται ο Ανδρέας 
Χριστοδουλίδης. Ενας επιχειρηματίας με ιστορία 30 
χρόνων στον αεροπορικό κλάδο. Με παραρτήματα σε 
Λονδίνο, Αθήνα και Κύπρο η εταιρεία του Zela Aviation 
είναι κυρίαρχος στις αγοροπωλησίες αλλά και ενοικιάσεις 
αεροσκαφών σε μεγάλες και γνωστές αεροπορικές 
εταιρείες. Η παγκόσμια πανδημία που μας επιφύλαξε η 
εποχή όμως και ο φόβος μετάδοσης του ιού, τον παρακίνησε 
για μια ακόμη επιχειρηματική ιδέα: Τα πολυτελή ταξί του 
αέρα.

«Κάποτε η τάση ήταν οι μαζικές low cost αεροπορικές 
εταιρίες οι οποίες όχι μόνο είχαν μεγάλη επιτυχία στην 
εποχή τους αλλά έγιναν και τάση. Πολλοί ήταν εκείνοι 
που πήγαιναν Λονδίνο με ασφαλή τρόπο αλλά χωρίς 
παροχή υπηρεσιών μέσα στο αεροπλάνο (κάποιο γεύμα 
ή έστω έναν καφέ). Μπορεί να μην είχαν παροχές, έκαναν 
όμως οικονομία στην τσέπη τους. Σε καιρό πανδημίας τα 
ταξίδια μειώθηκαν αισθητά και όσοι έπρεπε να ταξιδέψουν 
έγιναν περισσότερο επιφυλακτικοί. Τους ενδιαφέρει να 
μεταφέρονται σε άλλες χώρες ή σε νησιά, χωρίς όμως 
άλλο κόσμο, απλά με την παρέα τους».
Η εταιρεία που δημιούργησε τώρα ο πανέξυπνος 
επιχειρηματίας (η Zela Jet) σ΄αυτό αποβλέπει. Στο ότι ο 
οποιοσδήποτε μπορεί μόνος του ή με άλλα τέσσερα άτομα 
να φτάσει στον προορισμό του γρήγορα, με ασφάλεια 
και με ένα κόστος πάρα πολύ οικονομικό μια και για τους 
κοντινούς προορισμούς δεν ξεπερνά τις 6 χιλιάδες. Η 
σύλληψη σαφώς και μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι 
γεννήθηκαν τα luxurious ταξί του αέρα. «Η λογική θυμίζει 
την εφαρμογή των ταξί Uber. Aυτά είναι τα uberακια του 
αέρα, μ’ ότι καλό συνεπάγεται αυτό. Γίνονται γρήγορες 
αερομεταφορές, χωρίς κεράσματα και ιδιαίτερη παροχή 
υπηρεσιών. Tα αεροσκάφη εξοικονομούν απλά χώρο για 
άλλα τρία άτομα και δεν διαθέτουν ούτε καν τουαλέτα. Όλα 
θα γίνονται γρήγορα, με ασφάλεια και αίσθηση low cost 
πολυτέλειας»

Για εκείνους που επιθυμούν κάτι ακόμη πιο γρήγορο 
υπάρχουν και τα ελικόπτερα. Μια σειρά από τις κούκλες 
του αέρα μεταφέρουν τους επιβάτες πολύ γρήγορα στα 
νησιά. Μέσα σε τριάντα λεπτά (μαζί με την διαδικασία της 
επιβίβασης και αποβίβασης) από την Αθήνα, επιχειρηματίες 
και η οικογένειά τους θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν 
στις Σπέτσες, στην Μύκονο, στο Πόρτο Χέλι ή όπου 
αλλού…

Από τις σπουδές Oικονομικών 
στo αεροπλάνο

Για τον Ανδρέα Χριστοδουλίδη, η ζωή του ήταν πάντοτε 
μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια. Γεννημένος στην Κύπρο 
αγαπά τα αεροπλάνα από μικρός, παρότι ο πατέρας του 
ασχολείτο με το εμπόριο φαρμάκων. «Από έξι ετών είχα 
ένα πάθος, ένα έρωτα, μια λατρεία, τα αεροπλάνα. Διέθετε 
ολόκληρη συλλογή από αυτά, ως παιδί».
Μεγαλώνοντας καταφέρνει να κάνει το χόμπι του 
επάγγελμα.

Το 1995 είχε την έμπνευση να δημιουργήσει την πρώτη 
ιδιωτική αεροπορική εταιρεία, για αερομεταφορές με 
βάση την Ελλάδα. Αντιδρά όμως σθεναρά η Ολυμπιακή 
Αεροπορία που διαθέτει και το μονοπώλιο και τα σχέδια 
αναβάλλονται. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Κύπρος δίνει 
το πράσινο φως για το φιλόδοξο εγχείρημα. Ο Ανδρέας 
Χριστοδουλίδης και ο αδελφός του θέλουν να βαπτίσουν 
τον νεοσύστατο αερομεταφορέα τους «Αφροδίτη». Τελικά 
ονομάζουν την αεροπορική τους εταιρία «Helios».
«Στα τέλη του 2006 αφού έχω πουλήσει την προηγούμενη 
εταιρία ιδρύω την Zela Αvation η οποία πήρε το όνομά της, 
από την σύζυγό μου, Ζέλα», αναφέρει.

O Aνδρέας Χριστοδουλίδης είναι ένας εξωστρεφής 
άνθρωπος με έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση 
που ζει μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Με τα αεροπλάνα 
του μετακινούνται businessmen, σταρ και αστέρες της 
μπάλας. Ασφαλώς υπάρχει confidentiality κι επομένως δεν 
μπορούν να αναφερθούν ονόματα.

lifo.gr

Lear jets που δεν διαθέτουν αεροσυνοδό ούτε τουαλέτα γίνονται 
το απόλυτο trend των riches and famous του φετινού καλοκαιριού
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Ο Γιώργος Πατέλης, λογιστής στο επάγγελμα,  αποφάσισε να σχεδιάσει και να 
δημιουργήσει το κτίριο της Βουλής με τουβλάκια στην περίοδο της καραντίνας,  αν 
και δεν ήταν η πρώτη φορά που ασχολείτο με το αγαπημένο του χόμπι καθώς, ως 
μέλος του Συλλόγου Μοντελιστών με LEGO Βορείου Ελλάδος, είχε δημιουργήσει το 
2016 ένα διαστημόπλοιο με 29.000 τουβλάκια. 

Κάθε παιδί αξίζει μία οικογένεια Παιδικά Χωριά SOS
«Θέλοντας να τιμήσω την ιστορία του τόπου μας και να αναδείξω ένα από τα 

πιο εμβληματικά νεοκλασικά κτίρια της χώρας, αποφάσισα να κατασκευάσω με την 
χρήση lego (στο πνεύμα της σειράς #Architecture) το κτίριο της βουλής, καθώς 
και την πλατεία με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Έψαξα και βρήκα λοιπόν 
διαγράμματα, αεροφωτογραφίες, κατόψεις, συνέλλεξα στοιχεία από την ιστοσελίδα 
της Βουλής των Ελλήνων και άρχισα τον ψηφιακό σχεδιασμό που τον ολοκλήρωσα 
σε τέσσερις μήνες», λέει.
Όπως εξηγεί, το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελείται 4.842 κομμάτια και έχει 

διαστάσεις 35εκ. x 51εκ. x 19εκ, ενώ μόνο η σημαία του δεν είναι από lego αλλά 
δημιούργημα της συζύγου του με την τεχνική του μακραμέ.
Ένας 36χρονος στη Θεσσαλονίκη έφτιαξε το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων με 

4.842 LEGOFacebook
Όσον αφορά στο κόστος, η αγορά και τα μεταφορικά των κομματιών lego που 

απαιτήθηκαν για τη δημιουργία του κτιρίου, έφτασαν περίπου στα 2.000 ευρώ.
Το μόνο που αποφάσισε να κάνει διαφορετικό στο κτίριο της Βουλής είναι η 

δεξιά πλευρά, όπου αποφάσισε να μην δημιουργήσει την είσοδο του γκαράζ που 
υφίσταται τώρα, αλλά να αφήσει την ράμπα που υπήρχε παλαιότερα.

Ένας 36χρονος στη Θεσσαλονίκη έφτιαξε το 
κτίριο της Βουλής των Ελλήνων με 4.842 LEGO
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Προσφέρουμε επαγγελματικές υπηρεσίες διαμόρφωσης εξωτερικών 
χώρων στους πολύτιμους πελάτες μας. 

Οι εκτιμήσεις μας είναι δωρεάν και είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε 
ευχαριστημένοι τόσο με τις τιμές όσο και με τις υπηρεσίες μας.

 Όταν έρχεται ο χειμώνας και πέφτει το χιόνι, 
εμπιστευτείτε μας για να κρατήσουμε τον ιδιόκτητο χώρο σας 

καθαρό και ασφαλή. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και ξεκινάει το 
καλοκαίρι, εμπιστευθείτε μας να φροντίζουμε το γκαζόν σας και 

να το διατηρούμε πάντα πράσινο και καθαρό.


